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  :مقدمة 
  

 اإلنسانعندما تمكن    عمالً فنياً اال  بوصفها  لم تبدأ العمارة     
                   ئـه  بمظهـر بنا   فعنـي  يعبر عن شخـصيته فيمـا بنـاه          أنمن  
                                  نهـــا تكـــوين بأ فعرفـــت العمـــارة  ، خـــر بـــهوف

 إنـسانية  يؤدي اغراضاً  Functional Compositionوظيفي 
بحيـاة  مرتبطة ارتباطـاً وثيقـاً      ومتطلبات حياتية مكانية ومادية     

المجتمع وزمانه ، لذا فانها تخضع للمؤثرات الحضارية والزمانية         
واالجتماعية واالقتصادية فضالً عن خضوعها لعوامـل طبيعيـة         

  .ومناخية 
 فان العمارة هي ذلك الفن الذي يتخذ من         أخرىومن ناحية   

المادة ركيزة ومن الفعل والخيال وسيلة لألنتاج ، وانتاجه هو ذلك           
 ليمارس فيه نشاطاته الحياتيـة      اإلنسانوجده  أالمحيط البيئي الذي    

ن وسقوف تفصله عن مـؤثرات الطبيعـة        والروحية ضمن جدرا  
 لإلنسانغير المرغوب فيها، فقد كان هدف العمارة دوماً ان تجد           

 اياً كـان مـصدرها      األخطارمأوى يحتوي نشاطاته ويحميه من      
 الـذي   اإلنـساني وكان البد لهذا المأوى ان يكون مالئماً للنشاط         

ه البـد   يحتويه من حيث انسجامه فراغياً مع نوع هذا النشاط ثم ان          
له من ان يكون متيناً وان يؤدي كل راحة نفسية وجسدية ممكنـة             



           

ان العمارة هـي     " لويس كان المعماري  ، وبذلك يقول    لمستعمليه
 ملء المساحات الموضوعة من     أنهااالستعمال الجيد للفضاءات ،     

 خلـق الفـضاءات التـي تثيـر شـعوراً           أنهاقبل المستخدم ،    
   " .باالستخدام المالئم

ير االستخدام المالئم للبناء الذي يوفر المحيط البيئي        ان توف 
 يتطلب تعامالً من نوع خاص ، وهنا يبـرز          اإلنسانالمالئم لحياة   

دور التصميم ، فالتصميم كفعالية له عالقة مباشرة بـشؤون كـل            
 نعيش ونأكل ونلهـو فـي       ألننا جماعات ،    - أفرادشخص منا ،      

  .نتاجاته 
  

 مالئمة الفضاءات الداخلية للنشاط االنساني



           

  
وصحتنا وحالتنا النفـسية وسـعادتنا تعتمـد        ان كفاءتنا في العمل     

بدرجة كبيرة على البيئة المصممة التي تحيط بنا ، ويشمل ذلـك            
       اماكن العمل والمعابـد ، امـاكن اللهـو           المساكن و  فضالً عن ،  

 ادوات الخدمة والمعيشة    منوالمتعة ، السيارات واالثاث وغيرها      
  .والعمل 

  
  
  
  
  
  
  

كون التصميم ارادة الطليعة الفنية المجردة       فانه اليجوز ان ي    ولذلك
فحسب وانما يجب ان تكون هذه االرادة متفاعلـة مـع حاجـات             
االنسان في تلك البيئة ، ما دام االنسان يتأثر بالتصميم فـي كـل              
حين ، فعمل المصمم يكون نافعاً وخالقاً عندما يعتمد على قوانين           

فكـاره وخياالتـه    الطبيعة وسلوك االنسان وحاجاته ، فضالً عن ا       
  .المبدعة 



           

  
  التصميم 

  
كلمة التصميم من الجانب اللفظي تدل على أصرار الفاعل         

كما يقرر الـذهاب الـى       لشيء ما يفعله لرغبة ملحة فيقرر تنفيذه      
عمله قبل الموعد المحدد له ، صمم في السير وغيره اي مضى ،             

المثـال  ثم يشرع في التنفيذ وبتلك الفعلة نفذ ارادته ،هكذا تدور ا          
  .اي تقرير واصرار لتنفيذ شيء ما في  وقت ما 

ل مطالب االنـسان    لفالتصميم هو االختراع المنقذ الذي يذ     
في الحياة كما يغطي ايجابياتها فيوظفه ليكون هو المفعول المـراد         
به ، او هو العمل الخالق الذي يحقق غرضه وهو ايضا ترجمـة             

القة كاملة بوسـيلة    لموضوع معين او لفكرة مرسومة هادفة لها ع       
  .التنفيذ وتحمل في جوانبها قيماً فنية 

أي جمع عناصر من البيئة     ,التصميم هو عملية التكوين واالبتكار      ف
 .إلعطاء شئ لـه وظيفـة أو مـدلول    ووضعها في تكوين معين

مـن عمليـة    التكوين جزءفوالبعض يفرق بين التكوين والتصميم 
 اإلنـساني والخبـرات     التصميم ألن التصميم يتدخل فيـه الفكـر       

    .الشخصية



           

 العملية التخطيطية لـشكل     هو" وبذلك فان التصميم بمعنى ادق،      
شيء ما وانشائه بطريقة هادفة مرضية تشبع حاجـة االنـسان           

كن القول ان التصميم يمتلـك       حيث يم  "نفعياً وجمالياً في ان واحد    
  :ن هما واجهتي

نتمـي الـى    يستمد فكرته من غرض معين ي      :  المظهر الذهني  -
معيشتنا وكيفية استعمال االشياء التي نتـداولها       
في تحقيق اغراضنا ، وان معظـم العمليـات         
التصميمية تدخل في معظم اعمالنا وحياتنـا ،        
حيث تتحول الرؤية الذهنية الخاصة الى علـم        
مكتسب من العليم ، وكلنا يدرك ان التـصميم         

  .القيم يتضمن جزءاً عميقاً من فطرتنا 
 وهي الخروج بالتصميم الـى حيـز المنـتج                 :لتنفيذ  مرحلة ا  -

الذي اصبح له وظيفـة فـي       ) العمل الفني   ( 
ق ائحياتنا المعيشية الننا نريد دائماً ابتكار طر      

تنفيذية جديدة تطـابق الخامـات المـستحدثة        
لتوظيفها االجمالي بين المنفعة والجمال ، ومن       

ج هنا يتحتم علينا االبتكار المـستمر للخـرو       
بأعمال فنية مميزة ذات طابع وظيفي أفضل ،        

  .التقل وظيفتها عن جمالها 



           

  
حتياجاته الوظيفية في   ألفاإلنسان له ان يبتكر من تخيالته ما يشاء         

الحياة والسعي وراء التجديد واالبتكار لمعيشته وحياته ، فيـصبح          
التصميم لزاماً له ،وكل تصميم لكي يحقق غرضه ويصيب هدفـه         

الـشيء  د على الجانبين الشكلي والوظيفي ، ف      ظف الجدي البد ان يو  
المبتكر وتوظيفه في حياتنا اليومية هو اضافة ابتكاريـة لتنـشيط           

  .الحياة وتدبير امور حياتنا وراحتنا 



           

  
واستناداً الى الضرورات االنـسانية الملحـة فـي تلبيـة           
االحتياجات الخاصة والعامة تنشأ اهمية التـصميم ، فهـو نظـام        

ي اساسي وهو احد االسـس الفنيـة المـؤثرة فـي حياتنـا              انسان
مثل العمـارة   المختلفة   امتد ليشمل المجاالت     بوصفهالمعاصرة ،   

والتصميم الداخلي وتصميم االجهزة والمعدات واالزياء وغيرهـا        
من النتاجات المختلفة التي تعتبر من مقومات الحيـاة المعاصـرة           

  .التي نحتاجها بشكل يومي ومستمر 
لتطورات واالبتكارات الصناعية البسيطة منها والمعقدة      ان ا 

هي عملية تصميم شيء جديد او تطوير شـيء موجـود لخدمـة             
احتياجات االنسان ، فمجمل ما نقوم به من اعمال يمكـن النظـر             
اليها من ناحية امكانية خلق مالئمة أكثر للظروف البيئية الخارجية          

ومـن ثـم    تبط باي منتج    هم في تطوير االداء الوظيفي المر     بما يس 
  . المتطلبات الجسدية والحسية لنا تلبية

مـا يـصنعه االنـسان      ل التطـوير التقنـي   ان الهدف من    
تقليل من حيث   ويستخدمه يكون مرتبطاً بتلبية المتطلبات الخاصة       

الجهد الالزم لالداء الوظيفي مع خلق الظروف المالئمة الهادفـة          
  .واسه كافة الى خلق المتعة الحسية التي ترتبط بح



           

 فان التصميم هو نتاج معرفة أكتسابية يحـصل         ومما تقدم 
 فيما يقع عليه بالخبرة ، ثـم        معمقة رؤية   من خالل  عليها   اإلنسان

تتجلى التجربة التطبيقية لكل الحلول والوسائل الممكنـة ، سـواء           
كانت محسوسة او مدركة بالعقل ،وان المعرفة هي النتاج المستفاد          

تيجة العلم التطبيقي ، فعلم التصميم يقوم علـى         من الخبرة وهي ن   
تطوير وصـوالً الـى االهـداف       المالحظة والدراسة والتغير وال   

في االداء العملـي    نفعية  الوظيفة ال ب تتمثلة للتصميم ، التي     الرئيس
  . الجمالية التي توضع في االعتبار الجمالي للتصميم والوظيفة



           

  
  التصميم الداخلي

  
                   مجال التصميم الـداخلي قـديم جـداً         ان     من  رغمعلى ال 

وحـضارة مـصر    "تشير الدالئل االثرية في حضارة  العـراق         ( 
الى وجود تصميم داخلي للمنشأت القديمـة وخاصـة         "  القديمة  

السكنية منها وفي فترات مختلفة ، سومرية ، أكدية ، بابليـة ،             
 وألـواح  وانيةاألسـط ومن خالل االختام    " فرعونية  "  ، آشورية

 ، وكل تلك الدالئل تؤكد بان هنـاك         األثريةالطين والحجر واللقى    
اال انه يزاول   )  ترتيباً معيناً تم على اساسه تصميم هذه المنشأت       

 عما كان يعمل به في      تماماً في مفهومها  مهنة جديدة مختلفة    اليوم  
 الـسطحية   األشـكال السابق ، حيث كان على عالقة رئيسة مـع          

الـديكور  سنوات يطلق عليه مصطلح      قبل   لبيوت وكان بزخرفة ا 
  فحل محله مصطلح اكثر شموالً  Interior Decorationيالداخل

 وفي بعـض   Interior Designووصفاً وهو التصميم الداخلي 
 التي اسس فيها التخصص بصورة جيدة يعـرف         األوربيةالبلدان  

 كما يـشير   ،  Interior Architectureاليوم بالعمارة الداخلية 
 على  University of Brightonذلك دليل جامعة برايتون الى 

انه مسلك مهم يمثل حلقة الوصل بين االفكـار التـصويرية فـي             



           

التصميم الخاص وكل وسيلة نحو خامة حقيقيـة ، فهـو وصـف          
 ،  لإلنسان الحالية وتركيزها لتصبح اكثر فائدة       األماكنلكيفية تغير   

ر الشكل والمحتوى لها ، فهي العمـود        حيث تمثل المواد والعناص   
الفقري لهذا التخصص ،وهي اشارة لنوع االستمرارية والتكامـل         
بين التصميم الداخلي والتصميم المعماري ، حيث يكـون عمـل           

 همـا يؤكـد   المعماري مع المصمم الداخلي جنباً الى جنب ، وهذا          
م مانه البد للمـص   "  بقوله   Ching جنك المنظر في العمارة العالم   

 ، اال ان    وإدراكهاالداخلي من االطالع على الشخصية المعمارية       
تصميم الداخل يذهب بعمق اكثر من التعريف المعماري للفـضاء          

ن يفي تخطيط حدوده االولية والتأثيث واغنـاء الفـضاء وتـزي          
كما انه يجب علـى المـصمم الـداخلي ان    .وتكييف الموجودات   

 وهيكيلتـه ، وان عليـه ان   يكون ملماً بكيفية تشكيل نظم المبنى  
 ) االستمرارية وتحقيق االنسجام  (  يختار التأثيرات التي يعمل بها    

كقيم معمارية مهمة ، فـالمبنى بـشكله ومقياسـه وتنظيماتـه            
الفضائية هي مسؤوليات المصمم الداخلي من حيـث التخطـيط          

 ، الجانـب االقتـصادي ،       واإلنشاء الهيكل   اتكنولوجيالوظيفي ،   
 الى اتخـاذ المبنـى      باإلضافة والنوعية   لألفكارعبيرية  القيمة الت 

  " .بطابع الموقع 



           

 المخطاطات التي يضعها المصمم الداخلي لتصاميمه



           

           التصميم الداخلي او العمارة الداخلية تـشير الـى انهـا تقـع             أن
ــامل اك  ــال شـ ــمن مجـ ــضـ ــصميم                                      بـ ــو التـ ر وهـ

ئيـة    وان هذه المنظومة البي Environmental Designالبيئي 
ـ                        كمـا تـشير اليهـا جمعيـة        يين  تحتوي علـى جـزئين أساس

 EDRA ) Environmental Designبحوث التصميم البيئـي  

Research Association  ( وهي:  
  

والتي يمكن  :   Physical Environmentalالبيئة الفيزياوية  -
،  Visualوصفها وقياسها من خـالل المـصطلحات البـصرية    

والـصفات الفيزياويـة   ،  Aural الهوائية ، Thermalة الحراري
  .االخرى 

  
التـي يمكـن    :  Spatial Environmentalالبيئة الفضائية  -

 والعـدد   Sizeوصفها وقياسها من خالل مـصطلحات القيـاس   
Number  والشكل Form  والنوع Type    واالرتباطـات بـين 
  .الفضاءات 

يم الـداخلي   ومن خالل هذين االتجاهين نجد ان التـصم       
يختص مباشرة بدراسة العناصر التي تشكل الفراغ في المبنـى          

الخ كما يبحث   .. وجدران وارضيات وفتحات واثاث      من سقوف 



           

في التركيب الفيزيائي للمادة التي تتكون منها العناصر ونوعيتها         
واثرها الحسي المنظور كاللون والملمس والشكل ويحدد عالقـة      

  .ضالً عن الصفات االخرى هذه العناصر بعضها ببعض ف
  
  
  

  
  
  
  

يختص التصميم الداخلي بدراسة العناصر التي تشكل الفراغ في المبنى 
 .وعالقة هذه العناصر ببعضها 



           

الفـضاء  تهيئـة   نه  بأ يمكن تعريف التصميم الداخلي      مما تقدم و
األرضـيات  ، لتأدية وظائف بأقل جهد ويـشمل هـذا          الداخلي

فن معالجة ( كما عرف بأنه , والتجهيزات  لسقوفوالحوائط وا
تـستغل عناصـر    الفراغ أو المساحة وكافة أبعادها بطريقـة 

على نحو جمالي يساعد على العمـل داخـل          هاميعجالتصميم  
 على معطيات معماريـة     ءهو التخطيط واالبتكار بنا   او  ) المبنى

 الوجود ثـم تنفيـذه فـي         حيز إلى معينه وإخراج هذا التخطيط   
ــات   ــاكن و الفراغ ــة األم ــراض كاف ــت أغ ــا كان                 مهم

وطابعها  ااستخدامه
باستخدام المـواد   ،  

لـوان  المختلفة واأل 
المناســبة بالتكلفــة 

كما يمكـن    المناسبة
معالجـة  القول بانه   

ــول و ــع الحل وض
 الصعوبات المعينة فـي مجـال الحركـة فـي           ةالمناسبة لكاف 

 عليه مـن أثـاث   تحويوسهولة استخدام ما الفضاءات الداخلية  
 بكافـة  ةومميز ة وهادئةمريح الفضاءات هوتجهيزات وجعل هذ

  .ساليب المتعة و البهجةالشروط والمقاييس الجمالية وأ



           

  
 الواسـع   كهو اإلدرا وأخيراً يمكن القول بان التصميم الداخلي       

 السـيما عي بال حدود لكافة األمور المعمارية وتفاصيلها و       اوالو
 المعرفة منها وللخامات وماهيتها وكيفية استخدامها وهو الداخلية

ـ اتفـضاء  في الاوتوزيعه يسهالخالصة باألثاث و مقاي  ة الداخلي
 فـي ووضـعها   حسب أغراضها وكيفية استعمالها واختيارهـا 

بأمور التنسيق األخرى الالزمة    المعرفة   وكذلك    المناسب المكان
واإلكسسوارات المتعددة األخـرى   كاإلضاءة وتوزيعها وتنسيقها

   .ا حسب وظيفتهللفضاءالالزمة 
  



           

 

  تطور التصميم الداخلي 
  

م الداخلي عند نهايـة      المختصون في مجال التصمي    نضّج  
ن اتجاهات جديـدة    شريالقرن العشرين وبداية القرن الواحد والع     

للتصميم والتصميم الداخلي نظراً للتغيرات الحاصلة في الحيـاة         
العامة ويبدو ان التغير الحاصل في الهيكل االجتماعي واختفـاء         

، حيـث ان    في ذلك    القديمة قد لعب دوراً رئيسياً       بعض اساليبه 
 الحياة االجتماعيـة    بأشكالالتصميم الداخلي ذو ارتباط واضح      

 او الطراز   باألسلوبدية والدينية والفكرية ، وما يسمى       واالقتصا
)Style (       الذي يميز اي مرحلة من المراحل التاريخية المختلفة. 

ما هو اال نتاج مباشـر للعوامـل االقتـصادية واالجتماعيـة            
واالتجاهات الفكرية والمعتقدات الدينية التي تحكم اي مرحلة من         

يم الداخلي هو الفن الذي     ويمكن القول ان التصم   ،  تلك المراحل   
 والقيم الجماليـة    األفكار إيصاليمكنه ان يبلغ مديات واسعة في       

  .حتى على مستوى االبنية المنفردة والروحية 
 مرهوناً  لوال يزا ان تطور التصميم الداخلي والتأثيث كان         

قـد  ، و المختلفة   نواحي الحياة    في اإلنسانيعملية تطور الفكر    ب
ضـمن  عديدة  مراحل  بوالتصميم الداخلي   مرت عملية التصميم    

الحقب التاريخية أطلق على كل مرحلة منها اسم معـين عبـر            



           

عنها ، وقد ادى العديد من العوامل الى تميز وبلورة كل مرحلة            
  :ومن بين هذه العوامل 

   العوامل الفكرية والثقافية مثل الحركات الفنية والمعماريـة         -1
 ) .الطرز والتيارات ( 

 

حيـث تـؤثر    ) العلمية والصناعية   ( التكنولوجية  العوامل   -2
التطورات الحديثة في التصنيع على جميع مكونات الفضاء        

 .الخ ..الداخلي ، من مواد والوان واثاث وانظمة خدمية 
 

العوامل االجتماعية وكافة المتغيرات التي تطرأ على الفكر         -3
 . زمنية مدةاالنساني وطريقة فهم االنسان للحياة في كل 

 

العوامل االقتصادية وتأثيراتها المباشـرة علـى التطـور          -4
 .التكنولوجي 

 

 رواد العمـارة    السـيما كان ومازال للمصمم والمعماري و     -5
العالميين االثر الواسع والواضح في تطور الفكـر الفنـي          

العالمي وتطور صـناعة االثـاث وتـصميم الفـضاءات               
ة في تأسـيس     او قاد  اً العديد منهم رواد   يعدالداخلية ، حيث    

المدارس الفنية ، وتصميم وتصنيع االثاث وتوجيه عمليـة         
 .الصناعة والتصنيع العالمي في العصر الحديث 



           

 

ــة  -6 ــة والمعماري ــة الفني ــة والمحلي ان للمعــارض العالمي
والصناعية الدور الكبير في ابراز وانتشار الحركات الفنية        

برة عن  والطرز المعمارية واالساليب الصناعية الحديثة المع     
 .كل فترة زمنية 

 

   للتطور الكبير الذي شهده العالم في المجاالت        من ذلك نستنتج ان 
وتوافر الخامات والتقنيات ، فضالً عن الدراسات       كافة  التكنولوجية  

بالغة في التفاعل    آثار المتخصصة وتعدد المدارس الفنية      والبحوث
  .طوره او زيادة االهتمام بدراسة مجال التصميم الداخلي وت

  



           

  مجاالت التصميم الداخلي
   

تنوعت مجاالت التصميم الداخلي لتشمل تقريباً كل حيز او         
  :فضاء داخلي ولتصبح أكثر تخصصاً ومن بين هذه المجاالت 

 والذي يخـتص بتـصميم دور       :التصميم الداخلي السكني     -1
  .الخ ...السكن والعمارت السكنية والمجمعات 

ويخـتص   ) :  العـام  (التصميم الداخلي غيـر الـسكني        -2
بالتصميم الداخلي الرسمي الحكومي او التصميم الـداخلي        
المؤسسي وتصميم االبنية التجارية واالبنية الدينية اضـافة        
الى التصميم الداخلي الصناعي وغيره من فروع التـصميم         

 .االخرى وان لكل تخصص مجاالته الفرعية ايضاً

 مجاالته   والذي تدخل ضمن   :التصميم الداخـلي الخـاص     -3
العديد من التخصصات المتداخلة ،منها تصميم المعـارض        
والذي يتعامل مع مجاالت اخرى مثل الكرافيك واالعـالن         
وتصميم الديكور المسرحي والتلفازي وتـصميم الـسفن ،         
يضاف الى مثل هذه التخصصات تصميم المتاحف وحفـظ         
وصيانة االبنية التاريخية ، علماً ان تخصصات التـصميم         

خلي كثيراً ما تتداخل فيما بينهـا او مـع تخصـصات            الدا
ومجاالت اخرى تحتاجها العملية التصميمية ، فضالً عـن         



           

وجود مجاالت فرعية ، مثـال ذلـك تجزئـة المـشروع            
تـصميم فـضاءات   ( التصميمي الواحد الى عدة مـشاريع      

العمل ، فضاءات المعيشة ، الفضاءات العامة ، الفضاءات         
 ) .الخ ...الخاصة 

بل الخوض في ابجدية التصميم الـداخلي والتعـرف علـى          وق
 يتعامل  عناصره ومقوماته نتعرف اوالً على المادة االولية التي       

  .وهي الفضاء والفضاء الداخلي معها المصمم الداخلي 
  

الذي ) صف دراسي ( يمية شكل يمثل احد الفضاءات التعل
 يصنف ضمن التصميم الداخلي العام



           

  
   مفهوم الفضاء 

  
بمفهومه العام على قسط كبيـر مـن         " الفضاء" استحوذ  

   Leucippusاريخ فوصـفه  تفكير الفالسفة والمفكرين عبر الت
 ارسـطو  عدم اتصافه بالمادية ويرى       من رغمعلى ال بانه حقيقة   

حقل ديناميكي يتحرك باتجاهات محـددة وهـو        " الفضاء  " بان  
  Lucretius  لوكريتساما.حاصل ترابط مجموعة من االماكن 

والفـراغ    Bodies فانه يرى بأن الطبيعة مكونة من االجسام 
Emptinessراغ تتحرك االجسام وتأخذ مواقعها  وفي الف.  

نهايات "  فقد عرف الفضاء بانه      الكندياما الفيلسوف االسالمي    
وفي موضـع   " الجسم ويقال هو التقاء افقي المحيط والمحاط به         

هو محيط المتمكن ، فهو الـسطح الخـارجي مـن      " اخر يقول   
  " .المحتوى ، المماس للسطح الداخلي من الحاوي 

  Boundingاً هو الفراغ الذي يحتاج الى تحديد فالفضاء فلسفي
وتفاعالً بين الـذات    الحيز Identificationويعين الفرد هوية 

تلك التفـاعالت التـي تعـرف       ،  زه  يوالبيئة لكي يتمكن من تمي    
مبكراً في حياة الفرد بايولوجياً وثقافياً حيث يتعلم االنسان كيفية          

ها بالمعـاني ،    نياً وتـضمي  تنظيم االنماط البيئية واستيعابها حس    



           

 ، ومن هنا نصل الـى   Practical وعملياً  Symbolicرمزياً 
 هو الحاوي لجميـع االشـياء المخلوقـة ،     Spaceان الفضاء 

المحسوسة وهو تكوين قائم بذاته ، يتشكل بـصورة         او  المرئية  
 Objectاساسية من خالل العالقـة الحاصـلة بـين الـشيء            

الشيء حسياً من خالل ترتيب وتنظيم      واالنسان الذي يدرك ذلك     
  .الرموز اذ انه ذو خاصية تصويرية 

ضـمن التكـوين    وتجربته  بنشاط االنسان   يرتبط   الفضاء   وألن
بين االسم والفعـل االنـساني فـان        من حيث الجمع    المادي له   

الفضاء يمكن ان يطور كبيئة مثالية ليثير االستجابات العاطفيـة          
السـتجابات الحـسية ، وتجـدر       او انتاج سلسلة متكررة من ا     

تـسمية الفـضاء الخـارجي والفـضاء     االشارة الى ان اطالق  
وجـود حـدود    يأتي للتأكيد على    الداخلي في التصميم والعمارة     

بينهما فالداخل والداخلي فلسفياً نقيض الخـارج والخـارجي ،          
الخارج من كل شـيء ظـاهره ،   ون كل شيء باطنه    مالداخل  ف

طن ، فالخارج مـن الجـسم ظـاهره         وهو نقيض الداخل والبا   
  .المرئي وسطحه والداخل منه باطنه 

 قد تغير مع مرور الزمن مـن        Spaceان مفهوم الفضاء    
 ، فقـد حـاول      مفهوم ساكن الى مفهوم اكثر ديناميكية وتغيـراً       

ون المعاصرون في وقتنا الحاضر اعـادة       المصممون والمعماري 



           

ـ       اري باسـتعمال   أكتشاف قيمة االحتواء وتعريف الفضاء المعم
متسلسلة تربط الحركة المحددة الرسـمية      فضاءات مغلقة محددة    

ان النظرة الحديثة للفضاءا تقول بأنه يجب       .بين هذه الفضاءات    
تجاوز التعصب في النظر الى مفهومنا للفـضاء وذلـك لـنفهم       

  :الفضاء 
 بانه شريحة يقتطعها  Charles Moore جارلس موركما يراه 

 كلي مستمر وأن تصميم الفـضاء يعنـي         المعماري من فضاء  
برمجة الفضاء الحر بأشكال مقطوعة منـه ذات شـكل محـدد            

 Rudolf رودلـف ارنهـايم  او كمـا يـرى   .ومقياس معرف 

Arnheim    الفضاء بانه شيء مستمر وطبيعـي ومجـرد وال 
نهائي وانه يكون معرفاً بوجود اشكال داخله ، فـضاء يـسبق            

 وبغياب هذه االشياء يـصبح    . فيه  االشياء او االجسام الموجودة     
 فقد عرف   ستيفن بيترسون واما  .دة  المحدغير  كالحاوية الخالية   

الفضاء بانه كيان له شكل وهيئة وال يكـون فـائق الوصـف             
ــا ــرد Ineffable اًوخيالي ــرق  abstract اً وال مج  ويتط

Peterson          ان "  الى مفهوم الفضاء الموجب والـسالب فيقـول
ل ماهو ليس فضاء ويمكن تخيله كـشيء        الفضاء السالب هو ك   

 الجـدران  كما يعـد "  شفاف يحيط بالجدران وليس الجدار نفسه  
سالب والفضاء الخارجي المحيط بها هو      الفضاء  الالسميكة هي   



           

ر فأنه يجعل مفهوم الصالدة والفراغ يـؤث      سلبي وعليه   الفضاء  ال
في مفهوم السالب والموجب ومن خالل ما سـبق يمكـن فهـم             

  :نه لى وفق المفهوم الحديث بأعالفضاء 
ال متناهي ويتوسع بدون عوائـق فـي كافـة االتجاهـات                                      -

ن توسعه الى االسفل او االعلى ذو اهمية        أاال انه ال يعامل وك    ( 
  ) .قصوى

هذا الفضاء مقاس ويمكن فهمه من نوع الهيكل او التركيـب            -
 .الهندسي غير المرئي 

تغير مفهوم الفضاء الداخلي مع مرور الزمن من مفهوم 
 ساكن الى مفهوم اكثر ديناميكية وتغيراً



           

 

 الفكر الجديد يستند على حقيقة امكانية تصميم        د أن نجومن ذلك   
 شـيء او    ما هو الفضاء وهو ليس انسيابياً او ظاهرة طبيعية وان       

حجم مميز ، له شكل غير مستمر كمبدأ ، معلق ومثبت ومعرف            
وهو متسلسل في التكوين ، ففي عشرينيات القرن الماضي كان          

 بالكامـل مـن     المثال فضاء مستمراً متدفقاً يكاد يكون متحرراً      
ــة  المراكــز التحديدي

 بــين ومــن التميــز
  .الخارج  والداخل 

ون لقد اراد المعمـاري   
ان يحرروا الفضاءات   
االستاتيكية للبنايـات   
التقليدية للتعبير واقعياً   
عن العـالم الجديـد     
المفتوح ، لكن حـديثاً   
 اصبحت الحاجة قائمة  

ـ    المحددة والفضاءات    األماكنالى   ا يقـول   الداخلية مجدداً وكم
فان الهدف الجوهري لدواخل المباني هـو       " روبرت فينتوري   

   " .تطويق وليس توجيه الفضاء وفصل الداخل عن الخارج



           

  الفضاء الداخلي مفهوم 
  

عرف الفضاء المصمم على انه المادة االولية التي يتعامل           
الفـضاء   (العنصر المهم في تصميم الداخل      هو  معها المصمم و  

 تعريف وبمجرد وضع عنصر داخله تتحقق لنـا   بشكل عام ليس له   
                عالقات بصرية متعددة بين الفضاء والعناصـر وبـين العناصـر          

يتشكل الفضاء نتيجة لهـذه العناصـر التـي نـدركها           )  نفسها
 هذا الفضاء   رفعة الجادرجي المعماري العراقي   ويعرف االستاذ   

 عليه كلمة الحيز    اًمطلق ) ر والقصر البلوري  االخيض( في كتابه   
Space هو السطح الذي يتحدد باشياء " الحيز " ن  وهو يرى أ

 ، له   مادية ، طبيعية وصنعية ويحيط بها الفضاء من جهة اخرى         
ن االولى الفسحة التي تمأل القـسم االعلـى مـن الحيـز             صفتا

والمحدد بنفس المقومات المادية التي تحد الحيز والثانيـة التـي      
خارج الحيز والتحدد بمقوم معـين او بامتـداد         تمتد ابتداء من    

  .معين ، وذلك الن امتداده الى الخارج 
مبهم كالفضاء  الغير  ضاء هو الحيز المصمم غير المحدد و       فالف

وفـق  على  كالفضاء الداخلي   ،  الخارجي او حيز محدد ومرئي      
تصاميم هندسية او فيزياوية وبناءاً على التصورات الفنية فـي          

 ، ويعد الفضاء عنصراً مرئياً من حيث التركيب         الفن المعماري 



           

وفق نقاط او محاور تحددها قياسات هندسـية        على  والمحددات  
  .وتجعلها بشكل حيوي وبما يناسب متطلبات العصر 

) بعد واحد   (  عناصر ، الخطوط    ثالثة  ينشأ الفضاء من فعالية     
وتعتبـر  ) ثالثة ابعـاد    (  والمجسمات  ) بعدين  ( والمسطحات  

راً رئيسياً في العمارة بينما تكون العناصر االخرى وسائل         عنص
  .تشكيلية له 

 وتكون الرؤية في التكوين ثالثي االبعاد مـن جميـع االوجـه            
الستيعاب الشكل وتقديره والناتجة عـن تفاعـل عـدة انظمـة            

  فيتكون لدينا فـضاء ثالثـي    Interacted Systemsمتداخلة 
دوقي التركيـب ويحمـل     االبعاد ذو طول وعرض وارتفاع صن     

وهو من اساسيات التعامل مع     نفسها  صفات هذا التركيب الفارغ     
الفضاء والمقاييس وتقدير االبعاد والحجم ، فلكل مقياس عالقـة          

تقطـع  هـي   بالزمن وارتباط المقياس مرهون بقطع المسافات و      
  . الحركة وتحتاج الى زمن لقطعها ساطةبو

ـ   أليةالفضاءات الداخلية     بـأخرى سها بطريقـة او      بناية نتحس
متناه ناظر يتحرك خاللها ضمن      ة من القواطع لفضاء ال    لكسلس

  .مسار محدد مسبقاً 
 القياسـات   ساطة بناية توضح بو   أليةاي ان الفضاءات الداخلية     

 وجدران وارضيات وسقوف ويمكن     أعمدةالفنية ومرافقاتها من    



           

ـ ر حجم الفضاء الداخلي وذلك بتغي     يتغي ـ ر المحـددات    ي  ةاألفقي
والعمودية لتتناسب مع الغرض الوظيفي فضالً عـن الجماليـة          

  .والقناعة السيكولوجية ضمن التصاميم الداخلية 



           

  
يجب ان تمتلك الفضاءات الداخلية لالبنية حجمـاً معينـاً            

يتناسب ونوع الفعالية التي تجري فيها ،فمثالً ان غرفة الطعـام           
ص ، فلكـل    الربعة اشخاص تختلف عن قاعة الطعام لمئة شخ       

عدد هناك حجم مناسب وعندما تكون الغرفة صـغيرة يـشعر           
االنسان انه مقيد ضمن الفضاء بينما يشعر بعدم االنتماء وبانـه           

  .مقيد ضمن بيئة غير محمية عندما تكون الغرفة كبيرة 

الفضاءات الداخلية الية بناية نتحسسها بطريقة او باخرى كسلسة من 
   القواطع لفضاء المتناه ناظر يتحرك خاللها ضمن مسار محدد مسبقاً

 



           

الحياة البـشرية ضـمن الفـضاءات       عناصر   معظم   انو  
ـ         ي ببيئـة الفـضاء     الداخلية لهيكل البناية ، تبرز عالقـة المتلق

والمتلقي فرداً او مجموعة افراد يتفاعلون حسياً وادراكيـاً مـع           
بصورة مستمرة ومتواصـلة فيمثـل      العمارة منذ لحظة قيامها     

                   النـاس ، المـشاهدين     ( شـاغل العمـارة ، المـستفيد        المتلقي  
  ) .وغيرهم 



           

  
لى انـه   فالفضاء الداخلي على العموم هو المكان المدرك ع       

حيز متسع يسمح بالحياة وان الجوانب المكانية هي مجال للحركة          
والنشاط للحجم والمسافات بين االشياء ألبراز كيانها في الفـضاء          
يضم الفضاء جميع عناصر المركبات التي تتشكل مع بعضها في          
تداخل تام ويعبر عن الشيء في االبعـاد الثالثـة ينطبـق مـع              

مثل درجة البعد الثالث لحيز محدد وان       االرضية ذات البعدين ، وي    
  : مراحل تكوينه التاريخية هي

مرحلة الوحدانية ثم المأوى فالحماية واالنتماء ، ولكـل فـضاء           
 يتركه في النفس البشرية ومدى ارتباط       باإلحساسدرجة ترتبط   
 ، فقد يكـون الفـضاء ضـيقاً يعطـي           اإلنسانيذلك بالمقياس   

الخصوصية واالمان وقد يكون     بالضيق واالنعزالية وب   اإلحساس
طبيعياً يمتاز بالسكينة والهدوء وقد يكون الفضاء مـن ناحيـة           

غير منتظم ، متموجاً او     الشكل مقفالً او شبه مقفل ، منتظماً او         
 اإلنـسان ومن هنا نرى ان بعض الفضاءات يهـيمن         متكسراً ،   

عليها من خالل حركته فيها ومالءمته لمقاسه امـا الفـضاءات           
 ،  اإلنسانفقد تخطط بقصدية لتكون هي المهيمنة على         األخرى

وبصورة عامة فان الفضاء الداخلي يتكون من خمسة عناصـر          
  : تتكامل فيما بينها وتتفاعل لتعطي الفضاء خواصه وهي 



           

  .المستوى االفقي السفلي ويمثل ارضية الفضاء   -1
 .المستوى االفقي العلوي ويمثل السقف   -2

 . تمثل حدود الفضاء المستويات الرأسية والتي  -3

 كانت نباتاً ام    اًاثاث الفضاء وهي مكونات غير بشرية سواء        -4
 .جماداً 

عنصر النشاط داخـل الفـضاء سـواء كـان اجتماعيـاً او                                 -5
 .الخ  ...اقتصادياً 

  
  
  
  
  
  
  
 

 

  
 عندما تتفاعل عناصر الفضاء الداخلي فيما بينها لتعطيه خواصه  



           

 دوراً اساسياً في العنصر الخامس ولواله الصبح        اإلنسانويلعب  
اغ خاو من معالم الحياة لـذا فـان العناصـر           الفضاء مجرد فر  

ه عنصر االسـتفادة    بوصف باإلنسان ترتبط بكل معالمها     األربعة
  .من مقومات الفضاء 

 
 
  
  
  
  

 النشاط االنساني هو العنصر االهم في الفضاءات الداخلية
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   الوظيفة – الجمال –الشكل جدلية 
  

 وظائف متعددة تعمل على     األشكال المختلفة   األبنيةتؤدي  
 ، علمـاً ان عالقـة الـشكل         األساسية اإلنسانيةتلبية الحاجات   

بالوظيفة ليست عالقة مباشرة بل هي عالقة جدلية تعتمد علـى           
 ، فاالبنيـة    اإلنـسان مين وهو   هوالرابط بين هذين المف   العنصر  

الخاصة والعامة ذات الوظائف المختلفة مـا هـي اال نتيجـة            
 متعددة تم اتخاذها في ازمنة وظروف مختلفـة         إنسانيةلقرارات  

 األبنيةلتلبية حاجات معينة ولذلك يخضع الهيكل الوظيفي لمعظم         
غير القـيم والحاجـات      ت تأثير الى التغير الدائم تحت      األمكنةاو  

  .االجتماعية والظروف والمحددات التقنية والثقافية 
 وهـو  اإلنـسانية لحاجات عموماً فان الشكل ما هو اال انعكاس ل      

  : ن يمتلك حالتي
 وهي تمثل الخصائص الفيزيائيـة   : Matterالشكل كمادة  -1

              مباشـرة  إدراكهاوتمثل مجموعة المالمح والتكوينات التي يمكن       
واللون ومواد البناء والملمس ،وهـي تمثـل حالـة          1) كالهيئة  ( 

                                           
ها على انها الوسيلة االولية التي نميز بها شكالً ما عن آخر ، كمـا               فير يمكن تع  Shapeالهيئة   1

  ).الخلفية واالرضية ( تفصل أي شكل عن الفضاء الذي يحيطه  انها



           

ترجمة المواد المستعملة وتنظيمها في حالة مستقرة في كيان لـه           
 . الحس االنساني ساطةحيز من الوجود ويدرك بو

  
 )الشكل التجريـدي   : (  Significant formالشكل الدال -2

ئص التعبير  كي اعمق من السابق ، تكون خصا      اريتمثل بمستوى اد  
للعناصر المرئية للشكل فاذا فهمنا العمارة كلغة ، فعناصرها هي           
مفردات يمكن ربطها لتكوين الجملة ، وتشمل هـذه الخـصائص           

 األعمـق كـي   ارلفضاء والخصائص ذات المستوى االد    الكتلة وا 
كالنسب والقياس وان الخصائص بمفهومها الشامل هي نظام قـائم      

مادة نفسها ويـرتبط الـشكل عمومـا        على العالقات بين اجزاء ال    
 .بالنواحي الجمالية والنفعية 

  
ويتكون شكل الفضاء عندما يمتد المستوى باتجاه مائل او         

 الـشكل   بأبعاد ثالثة ويعد  انه يكون حجما    وعمودي على سطحه    
)Form  (     هو اول صفات الحجوم ويتحدد مـن خـالل هيئـة

عالقات فيمـا   الخطوط والمستويات التي تعطي حدود الحجم وال      
  .بينها ويمكن للحجم ان يكون كتلة صلبة او فارغة 

ان االشكال الصلدة والفراغات الفضائية تشكالن وحـدة        
 شكل الفـضاء اوالً     دالمتضادات المكونة لحقيقة الشكل ، ويتحد     



           

بالنظام االنشائي المستخدم وعناصـره وعالقتـه بالفـضاءات         
 العناصر ولكـل    االخرى ولكل بناية نمط معين في ترتيب هذه       

  .نمط صفات هندسية تنحت او تفرغ جزءاً يماثلها من الفضاء 
ومن المهم النظر الى العالقة بين شكل العناصر المكونة والمحددة          

) أي بين الـشيء والفـضاء     ( للفضاء وبين شكل الفضاء المحدد      
وقد يسيطر أي من الطرفين على العالقة هذه ، غير انه يبقى دور             

  .مهما وضرورياً الطرف االخر 
ومن المفيد ان نأخذ هذه العالقة عند اسـتعمال العناصـر           
التصميمية الداخلية في الفضاء الداخلي ، فهذه العناصر تنظم فـي    
مجموعات وال تشغل كل منها جزءاً من الفضاء فحـسب وانمـا            
تعرف شكل الفضاء ، وان هذه العناصر يمكن ادراك شكلها مـن            

   : باألتيخيصها خالل عدة عالقات يمكن تل
  
وتمثل حالة :   From-back groundالشكل والخلفية  -1

التضاد بين الشكل والخلفيـة ، اذ ان أي عنـصر يمكـن             
اعتباره شكالً مميزاً في الفضاء عندما يبرز امـام خلفيـة           
مستوية ، فقطعة االثاث مثل الكرسي تكون شـكالً مميـزاً           

حال مع الشكل   امام الجدار الذي يمثل خلفية لها ، وكذلك ال        
العمودي مثل قطعة عرض معينة كتمثال في متحف امـام          



           

قاطع معين ، ان حالة التضاد هذه تمنح الـشكل وضـوحاً            
 ال تكتسب   األشكال ضمن الفضاء ، علماً ان       وأهميةوهوية  

 حـسب ، وانمـا      أخرى أشكالمعانيها بسبب تضادها مع     
 . معينة مماثلة ايضاًأشكالتماثلها مع 

  
 وتعني تواصـل العالقـات    : Continuity االستمرارية -2

بين المفردات من خالل الحفاظ على نفس الهيئة ، اللون ،           
 .الملمس او النقشة 

 

 المفـردات   أدراك وهو استمرارية    :Sequenceالتسلسل   -3
المنظمة ضمن الفضاء مع ضمان ان أي تغيير ال يـسبب           

  .التأثيرانقطاعاً وانما زيادة في 
 

 وهو نوع بسيط من التسلسل يمكن       :Repetitionالتكرار   -4
 .ان يتحقق من خالل تكرار مفردة معينة 

 هو تسلسل مفردة متكررة في فتـرات        :Rhythm اإليقاع -5
 .محددة 

 



           

 إلحدى كبرى   أهمية إضفاءوهي   : Dominanceالهيمنة   -6
المفردات ضمن الفضاء دون بقية المفردات مـن خـالل          

 .أثيراً  تاألكثرزيادة المساحة او اختيار الموقع 

  
 المفـردات   إحدى في   اً ويمثل تكرار  :Similarityالتماثل   -7

ان التماثـل يـوفر   ، حول نقطة مركزية او محور معـين     
نظاماً ووضوحاً للمفردات التي تدخل في تكوينه ويـسهل         

 . وفهمها إدراكهاعملية 

 الـسيكولوجية النابعـة مـن االشـكال         األهميةويضاف الى ذلك    
المختلفـــــة 

ها وطريقة تنظيم 
ــالل   ــن خ م
العالقات فيمـا   
ــين   ــا وب بينه
مجاوراتهــــا 
ــين  ــا وب وبينه

  .خلفياتها 
  
  



           

  الشكل والجمال
   

يعرف الجمال في االشكال بانه اتساق جميـع المفـردات            
المكونة للشكل والعالقات بين هذه المفردات لبلوغ درجة الكمال         

 علـى   أي اضافة او حذف يكون لها تـأثير سـلبي         ، بحيث ان    
الجمالية والبصرية الدراك الشكل ، وان العناصـر        االعتبارات  

هو المضمون  و من نسقين عنصر باطني      متكونةالمكونة للجمال   
وعنصر خارجي يفيد في الداللة على هذا المضمون وفي تميزه          
فالعنصر الباطن يظهر في الخارجي فيعرف نفسه مـن خاللـه           

يتم نا  وه،  والخارجي يزيح الستارة بدوره عن الباطن ويكشفه لنا       
 العنـصر الخـارجي الـدال علـى         بوصفه على الشكل    التأكيد

مضمون االشياء من خالل خصائص موضـوعية معينـة فـي      
الموضوع الخارجي يدرك العقل الجمال من وجودها في ذلـك          

وفي العالقات التي بين اجزائـه       ) الشكل( الموضوع الخارجي   
وهنـاك مـن    ،  نتيجة اعتماده على كم معين ونسق مخصوص        

عطي الجانب التعبيري قيمة في الجمال حيث يرى ان الجمـال           ي
  .يفقد عندما يفترق المعنى عن الشكل 

وهذه تنتج في جانب عن التالعب فـي العالقـات الـشكلية او             
  .التكوين الذي اليحمل رسالة معينة ولذلك يقوم شكالً فوضوياً



           

 الجماليات الشكلية بالبهجة التي تسببها للناس اشكال        تعنى   
عينة لذاتها وليس الي غرض منفعي اخر او اية معان مرتبطة           م

بتلك االشكال ، حيث تتولى الجماليات الرمزيـة دراسـة هـذه            
  .الجوانب االخرى 



           

  
وتتضمن الجماليات الشكلية دراسـة االشـكال والنـسب           

وااليقاع والمقياس ودرجة التعقيد واللـون واالضـاءة وتـاثير          
 للجماليات الشكلية تبداً بالعناصر     الظالل في الفضاء واية دراسة    

االساسية للتصميم فالعنصر االساسي واالول في كل المـدارس         
التصميمية هو النقطة والتي يجمعها مع نقاط اخرى ليكون الخط          
، ومجموعة الخطوط تكون السطح وباجتماع السطوح يتكـون         

 عناصر التصميم في الفنون البـصرية   Gravesالحجم ويحدد 
ـ الخط واالتجاه والشكل والحجم والمل    ( صر هي بسبعة عنا  س م

فاي عنصر اليعني شيئاً بمفرده مـا       .)والجالء الضوئي واللون    
ان  )  Smith(لم يرتبط بعالقات مع عناصر اخـرى ويـذكر   

الظاهرة الجمالية الوجود لها خارج مبدأ العالقات فوجود حدثين         
لـالزم  في االقل يكون ضرورياً الحداث القليل مـن التعقيـد ا          

لالدراك الجمالي فعندما يقوم المصمم بربط مجموعة العناصـر         
بعالقات معينة يخلق بذلك تكويناً وقـد ظهـرت الكثيـر مـن             
المبادىء التكوينية وتطورت عبر الـزمن ومنهـا اعتبـارات          
التكوين المرئي وهي من بين المجاالت االعتبارية في التصميم         

وحـدة المتعلقـة فيـه      وبين كل جزء والتصميم العام ، لخلق ال       
بعناصر التصميم من ملمس ولون وشكل وقيمة ضوئية واتجاه ،          



           

من خالل ظواهر الهيمنة والتوافق والتعارض والتوازن والتـي         
فضالً عن ظاهرة التناسب    . تؤدي الى جلب االهتمام والحيوية      

والتي تعبر في التصميم عن العالقات القياسية المـصممة فـي           
في مساحات معينة مثل الواجهـات فـي        تكوين معين والسيما    

 العديـد مـن     لعنايةاالبنية ، ولقد كان التناسب وما يزال مثيراً         
المصممين وعلماء النفس ، والتناسب في العمارة معروف منـذ          

 روحيـة فـي     ياقدم العصور والحضارات وقد كان يحمل معان      
الكثير من الحضارات القديمة فقد وجدت في العمارة االغريقية         

 وسميت   )0.618(   أي     )1:1.618( مصرية القديمة نسبة    وال
هذه النسبة فيما بعـد النـسبة الذهبيـة واعتمـدها المعمـاري              

 في وضع السلـسلة الذهبيـة التـي         Lecorbasierلوكربوزية  
  .ربطها بالمقياس االنساني 

 في العمارة العربيـة      )1.414: 1( ولوحظ ايضاً وجود نسبة     
ستنبطة من الشكل المربـع فهـي تمثـل    االسالمية ووجد انها م  

النسبة بين طول ضلع المربع المجرد وطـول وتـره ولـذلك            
دالالت رمزية ومعان روحية ، فقد عد الفنان المـسلم الـشكل            
المربع شكالً اساسياً يركن اليه لتحقيق التناسق والتناسب لكونـه    
يحقق عالقات متوازنة متكاملة ومستقرة وبسيطة بين اجزائـه         



           

ة ذلك من جوهر الدين االسالمي الذي يعتمد البـساطة          مستوحي
  .والتوازن واالستقرار 

ومن الظواهر االخرى النظام حيث اسـتحوذت االسـئلة             
المتعلقة بالنظام والالنظام ، البساطة والتعقيد على اهتمام الكثير         

 والعلماء السلكويين  Venturiمن المصممين والمعماريين مثل 
لنظام يظهر عادة عند وجود قاعدة مبدئية  ، فا Arnheimمثل 

تتحكم في ترتيب المركبات الموجودة في تكوين معـين وهـذه           
 االغلبيـة   عـن القاعدة المنظمة قد تكون مخفية وغير منظورة        

 الى مثل هذه القاعدة المنظمة      هوالعكس يمكن ان يقال عند افتقار     
كباتها حيث تصبح البيئة غير نظامية عندما تكون العالقة بين مر         

  .تصادفية وعفوية 



           

  الشكل والوظيفة 
  

من بين التبريرات الرئيسة التخاذ تصاميم جديدة هـو         ان  
ظهور وظائف جديدة وان بعضاً من الوظائف القديمة قد تغيـر           

 كانت التصاميم الحديثـة تفـسر       اً عام أربعين من   بما يقر فمنذ  
  كانت تقرر بشكل مطلـق اعتمـاداً علـى         أشكالهاغالباً وكأن   

الوظائف التي كان عليها ان تفـي بمتطلباتهـا ، وان الـشكل             
 لبناياتها يعتمد على المجموع الكلي للوظـائف ، وقـد           اإلجمالي

تطورت فكرة الشكل والوظيفة بشكل واضح منذ الفتـرة التـي           
 إنتـاج سبقت الثورة الصناعية في اوربا والتوسع الـذي لقيـه           

القرن الماضـي فتـرة     الماكنة وتعتبر الفترة مابين الحربين في       
ازدهار الوظائفية االوربية وكان يخيل للجميع ان مبادئ العالقة         
بين فكرتي الشكل والوظيفة قد اكتشفت وتحققت صـحتها فـي           
ذلك الحين والفنانون الذين نشطوا في محيط الوظائفية لم يدعوا          

 ذات الصلة بالتكنيك او المنحدرة منه حسب ، بـل           األشكالالى  
 لتلك الطريقة المدركة الخاصة بتشكيل المحـيط        األساسقوا  حق

  . الذي يعيش في ظل الحضارة الصناعية لإلنسانالشيئي 
ومن بين التعبيرات التي دعا اليها الوظائفيون هو تعبير الـشكل      

 وهي الجملـة التـي    form follows functionيتبع الوظيفة 



           

 ماالسـي وردت على لسان الرواد االوائل في الحركة الحديثة و        
العمارة الحديثة التي اصبحت تعبر عن المنحى الحـديث فـي           

  :العمارة والتصميم باعتماد قاعدتين 
الشكل يجب ان   " نتيجة مباشرة من ان      : القاعدة االولى للوظيفة   -

يعكس الوظيفة وان يعبر عن الوظيفة ، وشرحت هذه الجملـة           
كون بان كل العناصر المختلفة والمستعملة في المبنى يجب ان ي         

  .لكل عنصر فيها تعبير خاص به 
ظهرت بطريقـة   :  Functionalismالقاعدة الثانية للوظيفة  - 

غير مباشرة حيث ان رواد الوظيفة االوائل استلهموا الكثير من          
وزاد اعجـابهم بـالتكوين     " االلة نفـسها    " الهامهم ووحيهم من    

 لها اي    ان هذه التكوينات لم يكن      من رغمعلى ال الميكانيكي لاللة   
 .معنى في المباني في كثير من الحاالت 

العمـارة هـي اللعـب البـارع        " لقد كتب لوكوربوزيـه     
والصحيح بالكتل التي تجمع وترى فـي الـضوء ، المكعبـات ،             
المخاريط والكرات ، االسطوانات ، االهرامات ، هي التكوينـات          
العظيمة االولية التي يظهر الضوء مميزاتهـا وفوائـدها ، هـي            

ومعنى ذلك ان الوظيفة عجيبة مدهشة لحالهـا      " تكوينات الجميلة   ال
  .، انها تحقق وتشغل تكوينات جميلة 



           



           

ان المفهوم االكثر حداثة في التصميم هو ان الشكل يؤدي ويـشير            
الــى وظــائف متعــددة وبهــذا الــصدد يقتــرح ماكروفــسكي 

J.Mukorovsky   العمارة متعددة الوظائف وحددها بـاالغراض 
  : فية االتية الوظي

 والغـرض التـاريخي    Immediate purpose الغرض المباشر
Historical purpose    والغـرض الجمـالي Aesthetically 

purpose  الغـرض االجتمـاعي   فضالً عن Social purpose  
 األغـراض  وهـذه   Individual purpose والغرض الفـردي 

في العمـارة    الوظيفية ، ف   األفقمتغيرة وفي كل فترة تبرز احدى       
 Artت نوفـو  رالحديثة مثالً برز االفق المباشر وفي عمـارة اال 

novae  برز االفق الفردي اما الغرض الجمالي Aesthetically 

purpose   او الوظيفة الرمزيـة Symbolic function   التـي 
دها ماكروفسكي فهي النقيض الجدلي للوظيفة ومتواجدة دائمـاً         دح

 وهي ليست وظيفة تكميلية او ناتجـاً        ىاألخرمع اي من الوظائف     
 األخـرى  تـضعف الوظـائف      عندما تظهر   فهيعرضياً ، لذلك    

والعكس بالعكس ،فالعمارة بنظره ليست ذات وظيفة واحـدة بـل           
متعددة الوظائف وهي متغيرة بتغير الزمن ونتيجة التطور والتغير         

 The dynamics ofوهذا ما يؤكده رودلف ارنهايم في كتابـه  

architecture form  " ال فــي بأنــه اصــبح واضــحاً أالن 



           

البيولوجي وال الفنون التطبيقية يستطيع الشكل ابداً ان يتحدد تماماً          
 مبـادئ من خالل الوظيفة ، والسبب هو ان الوظيفة تكمـن فـي             

 إشـباعها  باإلمكـان تجريدية وليس في الهيئة ، فالوظيفة الفعلية         
اً يجمـع الـشكل الجانـب       عموم"  والهيئات   باألشكالبمدى واسع   

  .الرمزي والجانب  العملي 



           

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 "  Ernest Grubeارنست كـروب  " لعمارة االسالمية فبين اما ا
 وهيان هذه العمارة تتميز بخاصية ثبات الشكل مع تباين الوظيفة           

عمارة التغير شكلها بسهولة تبعاً للوظيفة وان المبنى الذي يخـدم           
ظهر في اكثر من شكل والـشكل الواحـد         وظيفة معينة يمكن ان ي    

ممكن ان يخدم اكثر من وظيفة ، حيث ان الـشكل فـي العمـارة     
االسالمية مرن ومهيأ الستيعاب وظائف مختلفة ويـرى ان خيـر           

 في  عمثال على ذلك الفناءات المحاطة بااليوانات االربع التي تشي        
 المباني العربية كالقصور والمساجد والمـدارس والخانـات ودور        

السكن ، فهذا التصميم ، تصميم مثالي يمكن ان يستوعب وظائف           
  .مختلفة 



           

  متطلبات الوظيفة 
   

 التي وضعها فيتروفوس قبل اكثـر مـن         المبادئنجد في   
 فـي التـصميم ومنـه       أساسيةالفي عام مواصفات ومتطلبات     

التصميم الداخلي للفضاءات الداخلية ، حيث نشير بهذا الـصدد          
ان اي مبنـى يجـب ان    "  Vitruvius الى عبارة فيتروفيوس

ــتخدامية    ــة االس ــسة ،الموائم ــالث رئي ــات ث ــق غاي يحق
(Commodity ) Utilities  ــة  Beauty  والبهجـ

(Venustas)   والمتانة( Firmness ) Firmitas .   
  
                ومعناها ان المبنى ينـشأ لتـأمين منفعـة وحاجـة            : ئمةاالمو -

صمماً الداء وظيفته في البيئة التي نـشأ        معينة ، فيجب ان يكون م     
فيها وبطريقة اقتصادية ، وهذا معناه الموائمة الوظيفيـة للحاجـة           

عـن الموائمـة االسـتخدامية فـي الفلـسفات          ويعبر  والهدف ،   
 .التصميمية المعاصرة بانها تحمل الهدف الوظيفي للتصميم 

  
  

 يـؤدي  فانها تفسر على اعتبار ان عمل المـصمم     : المتانةاما   -
الى تأمين الحاجات الحياتية او االجتماعيـة فـالمفروض اذن ان           



           

يبقى انتاجه لمدة مالئمة ، اي ان يكون متيناً ليقـاوم المـؤثرات             
الطبيعية كما ان االعمال التصميمية الكبيرة التي تبقـى لـتعكس           
سمات الحضارات يجب ان يراعى فيها خاصية المتانة بـصورة          

ر عـن الجانـب التكنولـوجي والتقنيـات         اعتيادية ، فالمتانة تعب   
 .مة االبنية االمستخدمة في التصميم واد

 

الذي تطرقنا اليه سابقاً، " الجمالي " وهي ترتبط بالجانب  : البهجة  -
علماً ان المتانة والمواءمة تسهمان في تحقيـق البهجـة ، ولكـن             

الخطأ الذي يقع   
فيــه مــصممو 
الحركة الحديثة  
انهم اعتبروا ان   

هجــة تــأتي الب
حتمية للمؤامـة   
ــي  ــة ف والمتان

حين ان هناك عوامل اخرى مهمة تشترك في تحقيقها ، فالوظيفة           
االخـرى  ة عن الوظائف    تجمالي للمبنى ال تقل اهمي    الاو الغرض   

 .االشكال  وال يصح تجاهلها باي شكل من



           

  

م الداخلي في توفير الموائمة االستخدامية والمتانة يتحكم المصم
 والمنفعة الجمالية من خالل التصميم الداخلي الناجح



           

  الوظيفة والتصميم
   

تمكين البنايـة مـن تـأمين       الى  يهدف التصميم الجيد      
الحاجة والمنفعة المطلوبة وعندما ال يؤدي التصميم وظيفتـه         
المطلوبة فان ذلك يكون هـدراً او قـد تحـول البنايـة الـى       
استخدامات اخرى تالئمها ، ولتامين قيـام البنايـة بوظيفتهـا           
حسبما هو مخطط لها فان ذلك يتطلب دراسة كيفيـة العمـل            

شخاص لخلـق   ضمن البناية المتعلقة بالفعاليات واالحياز واال     
الجو العام الصحيح واليعني هذا طبعـاً ان يكـون التـصميم            
ميكانيكياً كما هو الحال في تصميم اعمال الخدمات في بناية ما           
بل ان توزيع الكتل واالحياز يجب ان يغلفـه العمـل الفنـي             
بمراعاة مبادىء التصميم والعمل االبداعي ، اي ان المهم هو          

طلوبة ، بصورة عامة فال تكون      ان يؤدي التصميم الوظيفة الم    
الوظيفة خالقة وصائغة للشكل واليكون الشكل ناسخاً للوظيفـة       
وانما يكون التصميم تركيباً من االتجاهين يؤمن الوظيفة عامة         

  .باشكال فنية 
نتفق جميعاً على ضرورة خلق ابنية بفضاءات وظيفيـة           

ات ،  تحمل شروط الراحة واالمان مع منظومة متكاملة من الخدم        
جعـل البيئـات    لولكننا يجب ان النكتفي بذلك بل ينبغي ان نعمل          



           

التي نصممها مشرفة لمستخدميها وبمثابة لـسان حـالهم ، وهـذا       
 لطبيعة المعاني التي يسبغها المنتفعون      فهماً دقيقاً يستوجب بالتاكيد   

كما يجب ان نفهم    االخرى  على االبنية واالثاث وعناصر التصميم      
ن خالل المعاني التي تحملها      العناصر الفيزياوية م   رة تأثي جيداً كيف 

  .مشاعر الناس واحاسيسهم على 
فـضاء حاجـات   " وفق ذلـك بانـه   على الفضاء  ويعرف

االنسان للحصول على عالقة وثيقة في بيئته ولجلب نظام ومعنى          
حيـث ان عمليـة االبتكـار يمكـن         ،  " لعالم االفعال واالحـداث     

ي اوالً ثم الى التصميم الجمالي ، ومن       اخضاعها الى التصميم النفع   
هذا المنطلق فان هناك ثالث وظائف رئيسة يجب مناقـشتها تهـم            
المصمم الداخلي والمعماري بصورة خاصـة ، خـصوصاً عنـد           
تعاملهم مع اية بناية مطلوب تصميم فـضاءاتها الداخليـة وهـذه            
الوظائف او االغراض الوظيفية هي الوظيفة التشغيلية ، الوظيفـة          
البيئية والوظيفة الرمزية وغالباً ماتتغلب احد هذه الوظائف علـى          
الوظيفتين االخرتين في سياق التطور الحاصل في فترة اسـلوبية          

  .معينة 



           

 خلق ابنية بفضاءات وظيفية تحمل شروط من ضررورات التصميم الداخلي
 الراحة واالمان مع منظومة متكاملة من الخدمات



           

  الوظيفة التشغيلية 
  

من الذي سيستعمل المبنى ؟ كـم عـدد النـاس الـذين             
سيشغلونه ؟ ماذا يفعلون حين يكونون داخله ؟ هـذه بعـض            

 عنها ضمن الوظيفة التشغيلية لبناية      اإلجابة تنتظر    التي األسئلة
وان على المصمم الداخلي في هـذا المجـال ان يـصمم            .ما  

فضاءاً مالئماً للمتطلبات التـشغيلية للمـستخدمين ، تتـضمن          
 ، موقـع    وأشكالها الغرف   أحجامانساق الحركة في الفضاء ،      

المساحات المتنوعة المخصصة للنشاط ، مظهـر الحـائط ،          
رضية ، الـسقف ، الـصوتيات ، التوصـيالت المائيـة ،             اال

  . والتهوية اإلضاءة
ان مشكلة بسيطة مثل المشكلة الخاصة بطريقة وصـول         

 أهميـة  العليا تحتـل     األدوارالزوار والمستخدمين للبناية الى     
  .رئيسة في تطور التصميم الداخلي



           

  الوظيفة البيئية 
  

لمبنى ال يكون   على المصمم ان ياخذ بنظر االعتبار ان ا       
عبارة عن ماكنة قديرة مصممة لتسهيل نشاط مستخدميه فحسب         
لكنه بيئة ايضاً يقضي فيه عدد من البشر ،قل او كثـر معظـم              
اوقاتهم ، وعليه فانه ينظر الى الناس وفق تـأمين احتياجـاتهم            
البدنية والعاطفية والجمالية والنفسية ، فالضوء واللـون وحجـم          

 المستعملة ،كلها قد يكـون لهـا تاثيراتهـا    الغرفة وانواع المواد  
  .البيئية في االستجابة البدنية والنفسية لبيئة المبنى 

 تعريف بين النشاط االنساني والبيئة في       يتم الربط وبذلك  
 والذي ينص على انها نظام ونسق ذو فئـات واصـناف            2بيئةال

 ضمن حيز مكاني ، حيـث ان كـل    Culturallyمعرفة ثقافياً 
 او شيئاً  Place مكاناً  Activity اًف فعالية او نشاطصنف يعر

 Human Behaviorبط بتصرف انساني ت وير Thingملموساً 

 تـستند علـى منظومـة مـن          وشكلها  تجاهه ، وان بنية البيئة    
 المتكـررة بـال    Spatial Relationshipsالعالقات الفضائية 

بنيويـة ، وان     المكونة لقوانينها ال   وأصنافهانهاية ضمن تراكيبها    
 التـي   األنـشطة كل بيئة تأخذ بنيتها وتشكيلها من خالل ماليين         

                                           
2  Christopher Alexander  



           

 والفعاليات نفسها توجـه     األنشطة حيث ان هذه     اإلنسانيقوم بها   
من خالل ربط االفكار المسبقة التي يحملها هوالء النـاس فـي            

   .ةأو الفعالي في وقت انجاز ذلك النشاط أذهانهم
رة علـى الجانـب الجمـالي        البيئة يعتمد مباش   أيجادان  

 األشـكال للتصميم المكاني الداخلي للبناية ، كما هو الحال فـي           
 األخـرى الفنية  

فــان المــصمم 
 يعنـى الداخلي  

ــذا   ــق ه بخل
 الجمالي  التنظيم
 استعمال  محاوالً

الشكل والنسيج  
واللون في نظام مكاني ، لكن هذه العناصر التشكيلية هـي ذات            
عالقة ببعضها وهي جزء منها ، نابعة من هيكل البنايـة ذاتهـا             

  .لوظيفة التشغيلية وهو بدوره ذو عالقة با
ويعبر المعماري المعاصر ريتشارد نيوترا عن وجهة نظره فـي          

" العيش من خالل التـصميم      " هذا المجال حين يشرحها في كتابه       
في امكنة السكن البشري ينجم الحافز الداخلي من تصميم         : فيقول  

الغرف والموجودات فيها ، المحيطة بنا ، فالكرسي مع المنـضدة           



           

 التي نقرأ عليها مع مصدر ضوئي       األريكةتنا وكذلك   يحددان جلس 
 نقـد تكـو  ، هل انها موضوعة بصورة مالئمة او غير مالئمة ،          

 مثالً موضوعة في مكان يؤلف عالقة غير حيوية مع نافذة           األريكة
   . بعيداً لنتمتع بالمنظر وراءها أعناقنافخمة فنضطر الى ان نمد 

  
  

 األخرىن مشكالت الموقع تتحلى بعدد كبير من التجارب الحسية          ا
   .تني بأجسامنا وأعيننا توجه وتعللرؤية التي 



           

  الوظيفة الرمزية 
  

االستعمال الجيد للفضاءات ، انها ملء      " ان العمارة هي    
المساحات الموضوعة من قبل المستخدم ، انها خلق الفضاءات         

هذه هي كلمات لـويس     " التي تثير شعوراً باالستخدام المالئم      
ءات  المعني بالوظيفة الرمزية للفـضا     األمريكيكان المعماري   

 يدرك الحاجة الى اعتبـار      اآلخرين المصممين   شأنه شأن وهو  
  . للنشاط الحاصل داخلها  Symbolالبناية رمزاً 

فالمدرسة والكنيسة ومكاتب ودوائر الحكومة ، ينبغي ان تعني         
بالنسبة لشاغليها اشياء تختلف عن تلك التي تعنيهـا بالنـسبة           

  .للذين يؤمونها مؤقتاً 
يعتمد جزء منهـا علـى اسـتجابة        ان الوظيفة الرمزية    

 المصممة من قبل المصمم بوصفه الـشخص       لألشياءالجمهور  
 ،وبعض من هـذه     األبنيةالذي يسعى لتلبية حاجات مستخدمي      

 األبنيةاالستجابة سيخضع حتماً لمفاهيم الماضي المتجسدة في        
  .ذات القيمة التاريخية في ثقافة المجتمع المعاصر 



           

  ليتغير شكل الفضاء الداخ
   

 التصميم الداخلي للمبنى الجيد يأخـذ بنظـر االعتبـار           أن
المقيـاس ،   ومتطلبات الشكل الفـضائية ،      وطبيعة الفعاليات ،    

المساحة والنسب ، وعالقات الفضاءات الداخلية مـع بعـضها     و
ومع ما تحتوي من عناصر واثاث ، والبناية الموجودة عنما يعاد           

ير التي كانـت موجـودة      ميمها داخلياً الستعماالت جديدة غ    صت
عماريـاً مـن حيـث      ماصالً ، تختلف عن المشروع المتكامل       
في الحالة االولى يجب    فالتصميم المعماري والتصميم الداخلي ،      

ان تالئم الفعاليات متطلبات شكل الفضاء فضالً عـن ظـروف           
   : اتوهناك نوعان من التغير.ير بمعنى التطوير يتغال
يرات في حدود فضاء الداخل وهـي        وهي تغي  :رات دائمية   يتغي -

 طبيعة دائمية ، مثل توسيع المبنى او التعويض عن جـزء            تذا
ير في الحدود الفيزياوية للفـضاء      يغير موجود بحيث ان اي تغ     

                نـى االنـشائي   مبالبد وان تكون مخططة بحيـث ان كمـال ال         
  . يتأثر  ال
 ومتممـة ، مثـل      رات غير انشائية  ي وهي تغي  :رات مؤقتة   يتغي -

                   اضافة قاطع او عنصر معين او اضـافة مكمـالت تـصميمية           
يحتاجها الفضاء الـداخلي فـي      ) الخ  ..اضاءة ، نظم تكييف     ( 



           

واالضافات والتعديالت يفضل ان يكـون عملهـا        .مرحلة معينة   
بحيث لو تم ازالتها او تغييرها مستقبالً فانها لن تؤثر على وحدة            

وشكله اال في حدود معينة تتطلبها العمليـة التـصميمية          المنشأ  
 .والحاجة الى مالئمة االستخدام لشكل فضاءات المبنى الداخلية 

  
  
  
  
  
 

  
  
  
  

ان تغيير شكل الفضاء حسب الفعالية االستخدامية قـد يكـون           
  Flexibilityغير ممكن اذا لم يكن الفضاء قابـل للمرونـة   

 او التغيـر   Expandabilityوهي تعني فكرة وجود التوسع 
Convertibility ليب الى تعدد االستعمال ، اي تـرك  او التق 

مجال للمستقبل بسماحنا لالبنية بان تتبدل ، وهذا االمر يخص          
االبنية التي تسمح تقنيات تصميمها بالمرونة او تقـوم علـى           



           

تبـديل خطوطهـا ، اضـافة ، حـذف     ( تشجيع تلك المرونة    
اكثـر مـن غيرهـا ، فالـسهولة         ) الخ  ..عناصر تصميمية   

تلك االبنية مع وظائف جديدة البد من ان        المتفاوتة في تكييف    
تتراءى من خالل التطور الحاصـل ، اال ان هـذا التكييـف             
اليعني ان على االبنية ان تكون محايدة في شكلها ، فوجودها            

  .يجب ان يستثير االبداع 
ان اعادة تصميم االبنية المستخدمة يـضع قيـوداً علـى       

ـ       ي اختيـار   المصممين الداخليين والمعماريين وخـصوصاً ف
الفعاليات المناسبة لكل فضاء ، ويبقى الدور على المصمم في          
                تجنب هذه الصعوبات ، فان اي مبنى يراد اعـادة تـصميمه            

تكون فضاءاته مرشحة الكثر مـن      )  االبنية العامة    ال سيما ( 
فعالية والكثر من استخدام وقد تدخل عوامل معينة في تحديـد           

سب والكثر من اختيار، االبداع وسعة الحيلـة        االستعمال المنا 
والدهاء التي يجب ان يتميز بها المصمم ، وعلى المـصمم ان         
يراعي جملة مميزات يجب توفرهـا فـي المبنـى لمالئمـة            

  : االستخدام منها 
  .المظهر الخارجي للهيكل البنائي ورمزيته  -
 .توزيع الفضاءات فيه  -

 .المعمارية اهمية المبنى والمنطقة وقيمته  -



           

موقع المبنى بالنسبة لطرق المواصـالت وارتباطـه بـشبكة           -
 .المدينة 

ــدة والخدمــة   - ــات الجدي ــى واســتيعابه للفعالي              حجــم المبن
 .المتوفرة 

ان يكون التغير في العالقات اقل ما يمكن وان يكـون التغيـر              -
 .ايجابياً 

الفعالية المحددة من   تتوفر بديهياً لدى المصمم معلومات حول       كما  
حيث المتطلبات واالحتياجـات ، ومراجـع التـصميم الـداخلي           
والعمارة قد صنفت العديد من المصادر التي تساعد المصمم على          

مكتبات ، قاعات العـرض ،      ( معرفة احتياجات كل فعالية بذاتها      
وبالتالي ربط هذه االحتياجـات مـع       ) الخ  ...المكاتب ، المطاعم    

ءات الداخلية للمبنى في استيعاب الوظيفة المرشحة ،        امكانية الفضا 
ونعني بذلك مثالً اننا لو فرضنا الرغبة في اعادة تـصميم مبنـى             
معين الى قاعة للفنون التشكيلية فاننا يجب ان نعرف مسبقاً بـان            

عـرض خـاص ،     (  القاعة الفنية تحتاج الى فضاءات عـرض      
عـات  والـى ادارة وخـزن مجمو     ) عرض دائم ، عرض مؤقت      

العرض ومجموعات الدراسـة والبحـوث والـى ورش تـصليح      
وصيانة وربما مطعم صغير او كافتريا وغرف سيطرة والخدمات         
االخرى ، بينما نرى ان وظيفة مثل المكتبـة قـد تحتـاج الـى               



           

فضاءات للقراءة والى خزن الكتب وفضاءات للدراسة والبحـوث         
لمكتبـة  واخرى لعرض االفالم والـساليدات وفـضاءات ادارة ا        

مخطوطـات ،   وصالح وصيانة محتويات المكتبة من كتـب ،         أو
الخ وفضاءات للتوثيق ، اما اذا كانـت الفعاليـة مـثالً            ...افالم  و

مركزاً ثقافياً يحوي قاعة للمحاضـرات فقـد تتطلـب فـضاءات        
غـرف  وغـرف معـدات ،      وللمحاضرات وغـرف عـرض ،       

حية محاضرين اضافة الى الخدمات االخرى مثل المرافـق الـص         
                علما ان لكل فـضاء متخـصص حالتـه التـصميمية          ،والخزن  
  .الخاصة 

 في تقـسيم منـاطق      اً مشترك وبصورة عامة نجد ان هناك عامالً     
الفعاليات ومجاالتها في الفضاءات الداخلية سـواء كانـت هـذه           
الفضاءات عامة او خاصة تنقسم الى ثالثة مجاميع فضائية رئيسية          

  : وهي 
توفر هذه الفضاءات المناطق العامـة التـي          :ضاءات العامة الف -

ثلـت فـي البيـوت      تجري فيها فعاليات مشتركة عامة ، وقد تم       
تتمثل فـي البهـو     ة وفي االبنية العامة     بغرف الجلوس والمعيش  

  .والمطاعم والمداخل واماكن العرض وهكذا 



           

توفر هذه الفضاءات المناطق المخصصة      : الفضاءات الخاصة  -
احة والفعاليات الخاصة كمجاالت العمل ، وفـي البيـوت          للر

 .تمثلت في غرف النوم 
 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
 

توفر هذه الفضاءات منـاطق الخـدمات        : خدميةالفضاءات ال  -
وهي مناطق الفعاليات الخدمية للمنطقتين العامـة والخاصـة         

  .وهي تتمثل بالمخازن والمطابخ والمرافق االخرى 
 

تقسم الفضاءات الداخلية الـى     
ــة   ــة وخاص ــضاءات عام ف

 وفضاءات خدمية 



           

ان نسبة توزيع مناطق الفعاليات علـى اجـزاء المبنـى           
تختلف من فعالية الخرى وبـاختالف الفـضاءات الداخليـة          

وهذا يعني ان بناية مصممة على اساس       الموجودة في المباني    
استخدامها كمبنى اداري ، فـان احتياجهـا مـن الفـضاءات            

%) 5±(للمنـاطق العامـة     %) 80 ±(الداخلية يكون بنـسبة     
للمناطق الخدمية اما في المعابـد      %) 15±(للمناطق الخاصة   
للمناطق  % ) 1±(للمناطق العامة   %) 95±(فان النسب تكون    

طق الخدمية ، بينما يفضل ان تكون       امنلل% ) 4±(الخاصة و   
النسب مثال في المعارض والمتاحف عند توزيـع الفعاليـات          
الرئيسية والثانوية باعتماد النسب المثالية االتية حيـث تحـدد          

 المـساحة   1/3و  ) عامـة   (  المساحة كحيز للعـروض      1/3
 والزوار ومرافقيهم ،    اإلداريللمالك   المساحة   1/3للمخازن و   

ان توزيع نسب مناطق الفعاليات غير ثابتـة نـسبيا          وعموما ف 
 تـساعد المـصممين    Handbooksوهناك كتب مـساعدة  

 هـذه   أحجامالداخليين والمختصين في هذا المجال في اختيار        
المناطق المناسبة للحاجة والغرض ، كما ان طبيعـة وشـكل           
الفضاءات الداخلية قد تحدد المصمم الداخلي في كيفية تقـسيم          

  .لفعاليات مناطق ا



           

  
 جملـة مـن     مراعاةعلى المصمم ان      ان واخيرا يمكن القول  

  :االهداف التصميمية المسبقة منها 
  
هـا  ان يدخل المصمم في حسابه وظائف االستعمال و متطلبات         -1

  .كافة 

  
جميـع الظـروف المحيطـة بعمليـة        يأخذ بنظر االعتبار    ان   -2

 .االستعمال 
 

، علومات المتوفرة لديه  ان يراعي المصمم التنوع الكبير في الم       -3
  .التي تتشابك احياناً او تتعارض او تتناقض

 

ان يحسب المصمم امكانيات االستعمال المقبلة لحالـة واحـدة           -4
متميزة او البدائل الممكنة في حالة اقتضاء الظروف الستبدال         

  .االستعمال 
 

ان يكون المصمم دقيقاً في حساب الكلفة بحيث يأتي االنجـاز            -5
ه بأقل التكاليف والمتطلبات من الوقت والجهـد        المحدد تصميم 

 .واالمكانيات المادية 
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  مقومات وعناصر التصميم الداخلي 
  

 بتوظيـف   األولـى ان المصمم الداخلي معني بالدرجـة       
 لألبنيـة مقومات وعناصر التصميم الداخلي في البيئة الداخليـة         

سواء كانت ذات فعاليات عامة او خاصة وذلك لخلق فضاءات          
مقومات التـصميم   ، ان   داخلية مستحبة الحتياجات مستخدميها     

التي نستعرضها فـي هـذا الكتـاب تمثـل          ره  وعناصالداخلي  
المصمم وتغييرها او ازالتهـا      العناصر التي يمكن معالجتها من    

ر وظيفة الفضاء الى    يلمبنى اوعند تغي  من ا في مراحل مستقبلية    
  .فعالية او وظيفة اخرى 

باالثـاث    {ويمكن تحديد عناصر التـصميم الـداخلي        
Furniture او المواد (   والخاماتMaterials (   واالضـاءة

Lighting ، ــسورات و ــر  (Accessoriesاالكسـ العناصـ
او }  Painting &Sculptureالنحت والرسـم  و، )التجميلية 

                          بمحـددات الفـضاء    3العناصـر التـصميمية   يمكن تـصنيف    
) النوافذ واالبواب والساللم  واالرضيات والجدران والسقوف ،     ( 

  .ومكونات االضاءة والعناصر التكميلية اضافة الى االثاث 

                                           
3 Ching 



           

نعـرض هـذه العناصـر      وفي الصفحات القادمة لكتابنا سوف      
ارضـيات ، سـقوف ،      (المتمثلة بالمحددات االفقية والعمودية     

ابواب ، شبابيك   ( المفاصل االنتقالية بين الفضاءات     و) جدران  
ــاللم  ــاءة ، و) ، س ــون واالض ــات ، والل ــاث والخام االث

      ت اضافة الى مكمالت التصميم الداخلي االخـرى        واالكسسوارا
  ) .الجوانب الميكانيكية والصحية وغيرها ( 
  

  
  

وعلى العموم تنتظم العناصر التصميمية للفضاء الـداخلي فـي          
انماط فضائية وبصرية معينة ، وهـي بـذلك التـؤثر علـى             

 على الخـواص    بلاالستعمال الوظيفي للفضاء الداخلي فحسب      
   .ة المتعلقة بالشكل واالسلوب التعبيري



           

   تجميع عناصر التصميم الداخليرقط
   

 Interior وتنتظم عناصر التـصميم الـداخلي   يتم تجميع

Design Elements   تبعاً لعالقاتها البصرية التي تنظم الفـضاء 
  : تي ائق متنوعة نجملها باآلالداخلي وتعرفه بطر

  
 ) واألرضـية ف  الجدار ، الـسق    ( معالجة السطوح المختلفة   -1

الملمس والتزيين والنسق المستعمل    و ، األلوانطة أختيار   بوسا
على كل منها ، كل هذه العوامل تؤثر على طريقـة ادراكنـا    

 .للفضاء الداخلي 

 . لتعريف جزء من الفضاء الداخلي وتقسيمه اإلضاءة شكل  -2

حيث يمكن  تعريف جزء من الفضاء        ،   األثاث شكل وترتيب    -3
 .قطعة اثاث واحدة او اكثر طة اسالداخلي بو

 الخواص الصوتية للفضاء وعالقتها بنوعية السطوح فيـه ،          -4
فالسطوح العاكسة للصوت مثالً تؤكد على حـدود الفـضاء          

 .وتزيد من تحديده 

  
 طبيعة استخدام الفضاء وكيفية توزيع الفعاليـات المختلفـة          -5

 .الموجودة فيه وكيفية التعبير عن كل منها 
 



           

ر التصميم الداخلي يتوقف علـى المبنـى نفـسه         ان تجميع عناص  
وعلى فضاءاته الداخلية وامكانياتها تجاه التصميم والـذي يولـد          

احياناً تفاوتـاً   
بــين حاجــة 
ــى  ــى ال مبن
ــر  عناصــ
التــــصميم 
الداخلي عـن   
مبنى اخـر ،    

 نـا حيث يمكن 
ان نقول في عملية التصميم الداخلي ال يوجد ثبات نسبي لتجميـع            

لي على جميع الفضاءات الداخليـة علـى        عناصر التصميم الداخ  
الرغم من تميز عنصر االثاث بين بقية العناصر ، بثبات حاجتـه            

  .واهميته القصوى بين جميع انواع  االبنية 



           

ان طريقة المعالجات واالفكار التـصميمية التـي يقـدمها             
المصمم يمكن ان تعكس في نفس الوقت اسلوبه الخاص وطريقـة           
تفكيره في تنظيم وتجميع عناصر التصميم الداخلي ، كما انه لعمل           

 ومفـاهيم   أساسياتاخلي ناجح يجب ان يوظف المصمم       تصميم د 
 معـاً  الفـضاء الـداخلي  تجميع أجزاء  معينة تعمل علىتصميمية 

  الفـضاء لصنع عالقات ممتعة بين األجسام المتنوعة الموجودة في   
و لصنع حيز مرتب و مرضي بصرياً و عاطفياً و هذه المفـاهيم             

  : هي
،  التناغم و التـواتر  ، التوازن ، المقياس و التناسب ،  الوحدة 

الملمـس و  ،  الشكل و الخطوط،  )بؤرة التركيز (مركز النشاط 
   .اللون ،  النقش

 قـوانين محـددة و      دمع مالحظة أن وصف هذه األساسيات ال يع       
  .تطوير التصميم الذاتيفي خطوط إرشادية للمساعدة  لكن

  
ان من اولى عناصر التصميم الداخلي التـي نـستعرضها هـي            

  . دات االفقية والعمودية للفضاءات الداخلية المحد
  

  



           

  المحددات االفقية والعمودية للفضاءات الداخلية
   

بناية ما سرعان ما نحس بالحماية والتطويق ،        عند دخولنا   
 ، الجدران   األرضية له عالقة وثيقة بما يحيطنا ،        اإلدراكان هذا   

ي العناصر  ، السقف والمستويات التي تحدد الفضاءات الداخلية ه       
عـن الفـضاء    التصميمية التي تحدد الحدود الفيزياوية وتفـصله        

  . أخرى من فضاءات داخلية الخارجي وعما يحيط به
 كونهـا  والسقف هي أكثـر مـن        واألرضيةان الجدران     

 لحجم معين من الفضاء ، فشكلها وتكوينها وشكل الفتحـات        اًتحديد
ية معينة علـى    التي تحتويها ترسخ وتؤكد صفات تصميمية وفضائ      

  .الفضاء المحدد 
فالمحددات االفقية للفضاء تشمل االرضـيات والـسقوف          

 في االبنية التي بواسـطتها      األفقية األجزاءوتعرف على انها تلك     
يمكننا تقسيم الفضاءات الداخلية العالية الـى مـستويات متعـددة           

 األخيـرة  األفقية اما المستويات    األرضياتوتسمى بالطوابق وهي    
  .تي ال يعلوها اي مستوى افقي فتسمى بالسقوف وال

وفي االبنية العامة والخاصة تمثل االرضيات القاعـدة االساسـية          
المسطحة للفضاء الداخلي وهي قاعدة لفعالياتنا داخـل الفـضاء          
واالثاث ، ويجب ان تنشأ لحمل هذه االثقال بأمان ويجب ان يكون            



           

الرضـية الجـزء    سطحها مناسباً لتحمل االستعمال وقد تكـون ا       
وفق نوع  على  االساسي في التركيب االنشائي او ملحق باالرضية        

  .التصميم والعناصر المناسبة لذلك 
هما المتانة وقابلية التحمـل     تميز األرضيات بميزتين أساسيتين     وت

لموائمــة االســتعمال وانخفــاض التكــاليف وســهولة                    
  .الصيانة 

 

  
 معالجة أرضيات الفضاءات الداخلية باستخدام الخامات المالئمة لها

 
 
 



           

  
لنسبة للسقوف فتلعب دوراً في تشكيل الفضاء الـداخلي         اما با   

وتحدد بعده العمودي وتوفر الحماية الفيزياوية والنفسية لمستخدمي        
الفضاء ويرتبط ارتفاع السقف عادة بأبعاد ومـساحة الفـضاء ،           
وبصورة عامة فان السقوف العالية تعطـي االحـساس بالحريـة           

ضة ، تؤكد على انغالقيـة      واالنفتاح والتهوية ، اما السقوف المنخف     
الفضاء وتعطي شعوراً بااللفة واالحتـواء وان االخـتالف فـي           
ارتفاعات السقف ضمن نفس الفضاء الداخلي او من فضاء ألخـر     
مجاور يساعد على تحديد حدود الحيز الفـضائي ويفـرق بـين            
المساحات المتجاورة ويمكن اظهار الطبيعـة االنـشائية للـسقف          

ة التسقيف وشد االنتباه الى اعلى ، وهـذه         لجذب النظر الى طريق   
  .الحالة تقلل من ارتفاع السقف نظراً لثقلها البصري 

  

 قة التسقيفاظهار الطبيعة الهيكلية للسقف في جذب النظر لطري



           

عموما فان المصمم الداخلي يستطيع من خالل افكاره التـصميمية          
ان يتالعب بارتفاع وانخفاض السقف ومـن خـالل عـدد مـن             

طالء سـقف   المعالجات منها على سبيل المثال التالعب باأللوان ك       
 فيبدو السقف    بلون قاتم كالرمادي أو األزرق أو األخضر       الفضاء

ف يمكن عمل ديكورات جبـسيه للـسقف أو أسـق    اقل ارتفاعاً او
الـى  علـى  األاستخدام إضاءة موجهة مـن  كما يمكن  مستعارة 

 الفـضاء   طـالء  مـثالً ب   السقف المـنخفض  وتتم معالجة   . ألسفلا
 نولسقف و في حال ك    د أي الجدران و ا     بلون واح   كامالً الداخلي  
 جداً يمكن استخدام ألوان غامقة للحـائط و فاتحـة           اً واسع الفضاء
ديكورات عميقـة للـسقف    جنب عمل وعلى المصمم ان يتللسقف

  قطع أثاث أو نباتـات تمتـد   وعليه ان يستخدمتقلل من ارتفاعه

ضع خطوط أو رسوم طوليـة علـى   وو نبشكل طولي في المكا
اسـتخدام  او . فقطع مرايا كبيرة للـسق  استخدام ر كما يمكنالجدا

  . ألعلىالى اسفل األإضاءة موجهة من 
  :ويمكن ان تكون السقوف في االبنية على عدة اشكال منها 

  
 تقود العين الى اتجاه الحافة      :السقوف المنحدرة باتجاه واحد      -

  .العليا او باتجاه الحافة السفلى اعتماداً على مصدر االضاءة 



           

 توسع السقف الى االعلى اعتماداً علـى        :ونية  السقوف الجمل  -
  .اتجاه عنصر انشائي ظاهر 

 

ها المركزية والالمركزيـة ، تقـود      بنوعي : السقوف الهرميـة   -
العين الى اقصى نقطة مركزية في االعلى وما يقع تحت نقطة           

  .المركز 
 

التي تناقض استوائية الجـدران واالرضـية        : اإلشكال الحرة  -
عامة على بقية عناصر الفضاء الداخلي ، اما        وتهمين بصورة   

فانها تقلـل مـن ارتفـاع       ) المعلقة  ( بالنسبة للسقوف الثانوية    
الفضاء وتستخدم كذلك الخفاء الخطوط الميكانيكية والكهربائية       
ووحدات االضاءة والمواد العازلة ، ويمكن ان تندمج السقوف         

ــع  ــة م المعلق
هياكل انـشائية   
او غير انشائية   

ــي ال ــضاء ف ف
نفسه العطـاء   
صفات وظيفية  

 أخـرى جمالية  
 .في الفضاء 



           

 



           

اما المحددات العمودية للفضاء فهي العناصـر العموديـة         
 مـن العناصـر المهمـة        او الجدران التي تعد    واألعمدةة  الخطي

 في الفضاءات الداخليـة وقـد اسـتعملت         واألساسيةالضرورية  و
وح والـدرجات ،    لـسط لتقليدياً ، كمساند انشائية للسقوف فوقها و      

ية توفر الحماية والخـصوص   هي  واجهات المباني و  ايضاً  وتشكل  
  . بها طفي الفضاءات الداخلية التي تحي

 التـي تعـرف الفـضاء       األوليةان الجدران هي العناصر     
الحركة وتحدها  ب وكذلك تحيط     وشكله الفضاءم حجم   الداخلي وتحك 

ية وتفصل فضاء عن اخر ، وتوفر لمستخدمي اي فضاء خصوص         
بصرية وصوتية ، ان اعتبار الجدران من عناصـر الفـضاءات           

ـ ربما يرجع الى انها من      الداخلية االكثر اهمية     أكثر العناصـر   س
التي تشاهدها العين او التي تقع في مستوى البـصر نـسبة الـى             

 الجـدران   تتـألف  و)  والسقوف   األرضيات ( األخرىالمحددات  
  :عادة من ثالثة اجزاء وهي 

  .االزارة  -
 .الجزء الوسطي البسيط وغير المزخرف واحياناً محزز  -

الكورنيش العلوي او االفريز والذي يحتوي في كثيـر مـن            -
 .االحيان على نقوش او زخارف نحتية بثالثة ابعاد 

  



           

ه قد يختلـف فـي      عماري انشائي فان  موبما ان الجدار هو عنصر      
) الـخ    ..المنحني والمستقيم والمقـوس   ( الشكل   و واألبعادالسمك  

وقد يختلف ايضاً في االنهاءات وفي حالة التقسيم وفـي وظيفتـه            
الغرض الجمالي ، وتعرف الجـدران      في  التأثير و في   و األساسية

المستقيمة الفضاء المستطيل او المضلع وهي الشائعة االستعمال ،         
تعرف الفضاء المدور او البيضوي او حر       فاما الجدران المنحنية    

 بـاالحتواء فـي     اإلحساسالجانب المقعر من    الشكل ، حيث يزيد     
حين يعطي الجانب المحدب االحساس بالسعة ، كما ان الجـدران           
المستمرة المتناظرة تجلب االحساس بالرصانة ويعزز هذا الشعور        

السطوح الخـشنة  على عكس باستخدام السطوح الناعمة الملمس ،  
ملمسية فـي   االكثر ديناميكة ، ويمكن استغالل تأثيرات الجدران ال       

اضفاء الحيوية على الفضاء الداخلي فاذ كانت ناعمة وبدون لون          
مميز يمكن ان تستخدم كخلفية ألثاث الفضاء بينما اذا كانت غيـر            

تـصبح أكثـر    فمنتظمة في الشكل او الملمس مبالغ في تلوينها ،          
حيوية ويمكن ان يفصل جدار عن اخر بتغير اللون او الملمس او            

طار والبد مـن اتخـاذ      أالسقف اما بافريز او ب    المادة ويفصل عن    
االعتبارات الخاصة بعالقة الفضاء الداخلي بالفضاء الخارجي عن        

بوضـوح  الخارج ويمكن ان تكون الجدران ثقيلة وسميكة وتعبر         
ها نوع من الشفافية بما يحقـق       حياناً في اعن هذا الفصل او خفيفة و     



           

اء والحركـة   دمج الداخل مع الخارج ، امـا اسـتمرارية الفـض          
الفيزياوية بين الفضاءات فتحقق من خالل الفتحات وكذلك بانتقال         
الضوء والصوت والحرارة ، ويمكن التحكم بدرجات بين الفضاء         
والمحيط المجاور من خالل حجم الفتحـات او موقعهـا او نمـط      
توزيعها او يمكن ان تعمل الجدران كجزء من االثـاث الـداخلي            

على جزء منه كأماكن الجلوس او المكتبة       بزيادة سمكها واحتواها    
  .الخ ...او الخزائن 

) القواطـع   ( كما يكثر استخدام الجدران غير المرتبطة بالسقوف        
كعوازل فضائية في المكاتب المفتوحة وغيرها من االبنيـة التـي           

  .اليشترط العزل الصوتي بين فضاءاتها المختلفة 
  
 



           

  
  

  اجزاء الجدار االساسية في الفضاءات الداخلية
 



           

   الداخليةالمفاصل االنتقالية بين الفضاءات
   
  الفتحات : اوالً
  

 عناصر تحديد الفضاء الداخلي دوراً    بينتلعب الجدران من      
اساسياً بسبب طبيعتها المتكاملة مع اتجاه بصرنا ، وتلعب الفتحات          
الموجودة في الجدران دوراً في ربـط الفـضاء الـداخلي مـع             

  .الفضاءات المتخامة والتي اقتطع منها اصالً 
ضرورياً حيث اليمكن   يكون  في الجدران   ان وجود الفتحات      

االستغناء عنها ، كفتحات االبواب المستعملة داخل االبنيـة بـين           
الفضاءات المختلفة ولالنتقال من الخارج الى الـداخل وتـستعمل          
ألضاءة الفضاءات الداخلية وتهويتها في االبنية ذات االستخدامات        

 المقومـات    مـن  وصـفها والفعاليات العامة والخاصة عموماً ، ب     
النواحي التصميمية والبيئيـة ،     حيث  االساسية لالبنية الناجحة من     

وقد تكون الفتحات بين الفضاءات فقط لتسهيل الحركة واالرتبـاط          
  :بينها دون عزل بصري ، ومن الفتحات نجد 

  
ـ  وهي منافذ لالنتقال الفيزياوي بين فضائيين وب       :االبواب   -1 ذا ه

تركيبهـا  واء من خالل تصميمها ،      فهي تحد طبيعة استخدام الفض    



           

وموقعها وتسيطر على المنظر من فضاء الخر وانتقـال الـضوء     
والصوت والحرارة وتيارات الهواء وهي ذات تصنيفات عديـدة         
اعتماداً على تركيبها وتصميمها ومن امثلتها االبواب ذات االشكال         
المسطحة البسيطة ، خامتها الخشب والزجاج ذات شقوق للتهويـة        

  .هلة التركيب وس
  
  

  استخدام االبواب كمنافذ لالنتقال بين الفضاءات الداخلية  

  



           

 

طريقة تثبيتها وعملها ، مثـل المتأرجحـة                          تبعاً ل كما تصنف أيضاً    
والمتزحلقة والقابلة للطـي وغيرهـا ، وقـد تـصنع           ) العادية  ( 

االبواب حسب مواصفات معينة وعموماً فان ربط االبـواب بـين        
 بـين فـضاء     جعلها تؤثر على انماط الحركة    يالفضاءات الداخلية   

وأخر ، وكذلك طريقة توزيع وتجميع االثاث والفعاليـات ضـمن           
فـي  وحجمهـا وتوقيعهـا     الفضاء الواحد ، كما ان عدد االبواب        

الفضاء الداخلي يجب ان ال يتعارض مـع        
توزيع الفعاليات والوظـائف ضـمن هـذا        

  .الفضاء الداخلي 

 نماذج ألبواب مختلفة االشكال واالستخدامات 



           



           

   
اويـاً  يبصرياً وفيز بط  من العناصر االنتقالية التي تر     : النوافذ -2

فضاءا داخلياً بأخر او الفضاء وموقع النافذة في أكتمـال الرؤيـة            
البصرية لسطح جدارها ولالحساس بالتطويق الذي يحمله ويتدرج        
حجم النوافذ من الصغير بحيث يبدو كفتحة محاطة بالجـدار مـن     
كل مكان الى ان يصبح جداراً شفافاً بحد ذاته ، كمـا يمكـن ان               

ـ    الـصغير يـوحي    الـشباك   م معنـى مختلـف ، ف      يعني كل حج
ذو المساحة الكبيرة جداً النظر ويرحب      يجذب  بالخصوصية بينما   

بالمشاهدة من خالله ، ويمكن ايضاً تقسيمه الى وحـدات أصـغر            
  ر حجم نافذة ما، يؤخذ بنظـر ليعطي المقياس االنساني وفي تقري

 شكال واالستخداماتمجموعة من النوافذ المختلفة اإل



           

ائماً تحمل معلومة    ما يمكن مشاهدته من خاللها فالنافذة د       االعتبار
  .بصرية عن المكان الذي نحن فيه 

تلعب النوافذ دوراً اساسياً فـي تـوفير التهويـة الطبيعيـة فـي              
 الفضاءات الداخلية حيث تتولد التيارات الهوائية باختالف ضـغط        

 بين الخارج والداخل وتتأثر مسارات هـذه        الهواء ودرجة حرارته  
  .التيارات بهندسة وتصميم االبنية

 تلعب النوافذ دوراً اساسياً في توفير التهوية الطبيعية في الفضاءات الداخلية



           

  :الساللم : نياًثا
  
 اإلنـسان الساللم هي منافذ االنتقال العمودية التي يستعملها           

في االبنيـة حيـث     ) الطوابق  ( لالنتقال بين المستويات المختلفة     
  .تختلف مواقعها وتصاميمها باختالف االبنية 

ان المعيار الوظيفي االساسي في تـصميم اي نـوع مـن              
والنزول والذي يتعلق بارتفاع     وسهولة الصعود    األمانالساللم هو   

  .نفسه السلم وعرض كل درجة من الدرجات وبعرض 
 وطريقـة  األبنيـة وعدد الساللم عموماً يتوقف على نـوع          

 ذات االستعمال الكثيف مثل المتاحف والمكتبات       فاألبنيةاستعمالها  
 تحتوي اكثر من سـلم واحـد ،وتحـدد          األخرى واألبنيةوالفنادق  

وشكل الفضاء الذي يحتويه كما يحدد شـكل        وظيفة السلم وشكله    
السلم اتجاه سيرنا صعوداً عليه او نزوالً منه ، وهنالك العديد من            

 شيوعا الـشكل    األكثرهو   الساللم الناتجة منها مثال ذلك و      أشكال
 أثنـاء  وهو متغير في االتجاه ويوفر راحـة   Landingالمنبسط 
  .الصعود 

ـ         ا معـاني مختلفـة ،      ان ارتفاع الدرجات وطبيعتهـا تعطين
الدرجات القليلة االرتفاع والواسعة المسطحة تعمل وكأنها تـدعو         

بينما الضيقة المرتفعة يمكن ان تدعو      ) ترحيب  ( الى شيء معين      



           

الى اماكن اكثر خصوصية ، اما منبسط الدرج فانه يوفر لنا مجاالً           
لتغيير االتجاه ويعطي مجاالً للتوقف واالرتيـاح والرؤيـة الـى           

ظر مختلفة ، وتختلف الساللم فـي انواعهـا ومـن االنـواع             منا
  : الرئيسية هي 

 او  Straightمثل المستقيمة  : الساللم الخطية او المستقيمة -1
ولهـذه  ) U ( او على شكل حـرف   ) L( على شكل حرف 

االنواع توجد انواع كثيرة ناتجة من التحوير عليها وحـسب          
  .والتقنية متطلبات الوظيفة والمتطلبات الفضائية 

 وهي ايضاً تحتوي على نمـاذج مختلفـة         :الساللم المدورة    -2
 .حسب نوع الفعاليات والفضاء 

 انواع مختلفة من الساللم المستخدمة في الفضاءات الداخلية وحسب حاجة الفضاء 



           

 
 

واخيراً فان الساللم باعتبارها عناصر ثالثية االبعـاد فـان هـذه            
الصفة تتعزز عند معالجة الساللم كأشكال حرة او اجزاء نحتيـة           

ـ في الفضاء ، ويمكن ان يعالج فضاء الدرج وكأنـه            مـن  زء  ج
  .متكامل معه والفضاء الكلي ، مكمل له 

  
  

  

                         
  

  الساللم احدى المفاصل االنتقالية 
  في الفضاءات الداخلية
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  اللون في التصميم الداخلي 
  

 اللون من العناصر البصرية ذات االهمية الكبرى لمـا          يعد
بصري مؤثر في االدراك الحـسي      يحمله من طاقة ذات محتوى      

 حساس بجمالية التـصميم الـداخلي و       اال والعقلي ، يتم من خالله    
 لكـل   تكامل عناصره االدائية والوظيفية والتعبيرية ، فهو صـفة        

السطوح ، مصدره الضوء وبـدون الـضوء ال توجـد الـوان ،        
وفيزياويا يتحلل الضوء االبيض الى سبعة الوان مرئية يتحدد كل          

عند سقوط الضوء علـى سـطح حيـث         ،  منها بالطول الموجي    
يمتص جزءاً من االطوال الموجية ويعكس الجزء االخـر وهـو           

ـ                          ون لـذلك   الجزء الذي تتحسسه اعيننا والذي يعطـي صـفة الل
  .السطح 

فاللون ظاهرة فيزياوية ومصادرها الرئيسية هي الـضوء        
والمرئيات في الطبيعة وواسطة الرؤية ، اي العين ويتصف اللون          

  : ة تترابط فيما بينها وهي ة ابعاد رئيسبثالث
اصفر او أو  كان يكون احمر  : Hueصفة اللون او اسمه  -

االساسية التـي بمزجهـا بنـسب       ازرق حيث تمثل االلوان     
  .مختلفة تعطينا جميع االلوان االخرى 



           

 وهي القيمة الضوئية للون ما بالنسبة الى مقـدار          :قيمة اللون    -
بياضه او غمقه وذلك من خالل درجة عكسه للضوء الـساقط           

 .عليه 

  Hueوهي درجة نقاوة وتركيز الصفة اللونيـة   : كثافة اللون -
لمحايد الى االبيض النقي ويمكـن تغيـر        الممتدة من الرمادي ا   

يمكن كذلك  و قيمته او كثافته باستخدام الصبغات       اوصفة اللون   
رها بتأثير الضوء الساقط عليها ، لونه وكميته ايـاً كـان            يتغي

 .مصدر الضوء 
 

كما ان من شأن جمع الوان مختلفة الواحد بجانـب االخـر ، ان              
 توليد اللـون المكمـل      يؤثر على طبيعة اللون ، فالعين تميل الى       

 .للون معين ، واضفائه على ما يجاوره من ألوان اخرى 

كما تتأثر القيمة الضوئية لأللوان بتـأثير التـضاد مـع الخلفيـة             
فااللوان الغامقة تبدو أعمق عند وضعها أمام خلفية فاتحة اللـون           

 .والعكس صحيح 



           

 

 ان الدراسات الحديثة للرؤية والضوء واللون اثرت كثيـراً        
 التصميم الداخلي ، فلم يعد اللون بنفس المفهوم التقليدي علـى            في

انه طبقة من الطالء او مادة للزينة والزخرفة ووسيلة للتـسلية ،            
وانما اصبح اللـون    
من صفات المادة و    
ــا   ــصل عنه الينف
وبعداً من ابعادهـا    
المنظورة ، واثـر    

العناصــر فــي 
التصميمية وعلـى   
نسبها وعالقتهـا ،    

ة توظيف   عملي والن
اللون هو موضوع   

ــر  ــروع كبي ذو ف
 واختصاصات كثيرة  

فاننا نجري عرضاً مقتضباً لعملية توظيف اللون في الفـضاءات          
  .أحدى مراحل التصميم الداخلي بوصفها الداخلية 



           

  التنظيم اللوني 
  

 قيامه بتنظيم    المناطة بالمصمم الداخلي هو    األدواران احد   
   : يما يأتيد وذلك بتأمين ق التصميم الج التي تحقاأللوان

  
راً ومقبوالً وهـذا الموضـوع شخـصي        اسان يكون التنظيم     -1

ـ  على اعتبار لون ما      اإلجماعيمكن   ومتعلق بالفنان وال   راً اس
  .ومقبوالً 

مالئمة اللون للغرض ويمكن التأكد من ذلك التأثير الناتج منه           -2
   على لون معـين داخـل فـضاء                  اختبار، من خالل أجراء     

 .معين 

 وذلك عن طريق تباين اللـون       لألنظاران يكون التنظيم جالباً      -3
 األلـوان والقيمة الضوئية وتباين الشدة وتباين الفواصل بين        

 اإلضاءةفاللون النقي يلفت النظر أكثر من اللون القاتم وشدة          .
 .تستدعي االنتباه أكثر من خفتها 

يق الهيمنة ،   عن طر " الوحدة  " ان يؤدي التنظيم المعتمد الى       -4
كهيمنة الشكل او هيمنة اللون عن طريق المساحة او هيمنـة           

ال يعنـي أن    " الوحـدة   " لحصول على   االفاصلة بين لونين و   
تتناسق بشدة  جميع األلوان و النقش عليها أن تكون مماثلة أو



           

 االلـوان ، أو أن كل قطع األثاث عليها أن تكون من نفـس             
 العـام إحـساساً   نظـيم التتعني أن يحمـل   و لكنوالنقوش 

وصـل  تأن  مثال ذلك ان الفضاءات التي تحتاج  باالستمرارية
، بعض النقاط   "  الوحدة "ببعضها البعض بصرياً تحتاج إلى      

تحمل العين بنعومة من منطقة إلـى منطقـة    المشتركة التي
و  الجدران من الممكـن أن تطلـى بـنفس اللـون    ف, أخرى 

 من المواد، و النوافذ     األرضيات يمكن أن تكسى بنفس النوع     
  .المعالجة يمكن أن تغطى بنفس

 

ويتطلب عند التصميم الداخلي للفضاءات االخذ بنظر االعتبـار         
 : التأثيرات المرئية للون متمثلة بــ 

 

تأثيرات ذات قيم تشكيلية تختص ببحـث الزوايـا التـي            -
 .تتعلق بعلم الجمال 

  
لـون علـى    تأثيرات سيكولوجية تختص ببحث تأثيرات ال      -

 .نفسية االنسان 



           

 

وتعتبـر التـأثيرات    . فضالً عن التأثيرات الفسيولوجية وغيرهـا     
التشكيلية لاللوان تأثيرات بصرية مهمة في الفـضاءات الداخليـة          
ذات االستخدام العام ، فمع وجود االختالفات في درجـات ردود           

 تـأثيرات   األلـوان الفعل واالستجابة من فرد ألخر اال ان لبعض         
 ولكـن بـدرجات     األغلبيـة ولوجية متشابهة الى حد ما عند       سيك

تحسس متفاوتة ، فعلى العكس من الهيئة والشكل فمعـاني اللـون    
تحليالت المنطق ممـا يـستجيب      صورة أقل ل  ورموزه تستجيب ب  

 االلوان في كثيـر مـن       اختيارللحدس والحس الفني كما ويعتمد      
 السائد  سلوباألاالحيان على الذوق الشخصي او على الموضة او         

 باأللوان لوني ممكن ان يتأثر      إحساسفي فترة زمنية معينة ، فاي       
 وفي هـذا     المحيطة به ، وبخلفيته    لألشياء الكلي   وبالتأثيرالمحيطة  

  : ن في التقييم هما المجال يكون لدينا عامال
  

  : Harmony) التناغم ( االنسجام : أوالً
        

 اعتمـاد ربة حيث يتم فيه      المترابطة او المتقا   األلوانويعتمد على   
 قيم  باستعمال متجاورة ويتم تحقيق التنوع      ألوانلون واحد او عدة     

 ألـوان ضوئية او كثافات لونية مختلفة او أضافة لمسة خفيفة من           
 . ، او التالعب بالهيئة او الشكل او الملمس أخرى



           

        
  :  Contrastالتضاد : ثانياً

 لونين متضادين متكاملين او ثالثة الوان متكاملـة او          ويعتمد على 
عدة الوان متكاملة وااللوان المتكاملة هي االلوان المتضادة التـي          

   .4تقع على الجهات المتقاربة من الدائرة اللونية 
                                           

 والمقصود بها ترتيب االلوان في صورة تعلق بالذهن  Color Wheelالدائرة اللونية  4
بوضع االلوان في االماكن الواجب ان تشغلها بحيث تتفق مع تسلـسل الـوان الطيـف            

 عدد من العلماء دوائر لونيـة       وعالقاتها فيما بينها من حيث التكامل والتباين وقد صمم        
 ودائـرة بودينـو ومنـسل     Chevreal وشـفريل   Roodعرفت باسمائهم مثل رود 

  .واوزوالد وغيرهم 

 ام اللوني في الفضاءات الداخليةاالنسج



           

االلوان المتضادة تستعمل العطاء االهتمـام البـصري وجلـب          
ــبعض  ــام ل االهتم
ــة  ــر المهم العناص
ــب ان   ــث يج حي

ــصمم يتج ــب الم ن
ــاور   ــداخلي تج ال
االلــوان المتكاملــة 
فالتباين الذي ينـتج    
عنها يكون قوياً جداً    
فيعطي شدة زائـدة    

لكل االلوان المتضادة مما يسيء الى الشكل والتكـوين والنتيجـة           
في هذه االحوال يندر نجاحهـا ألن رؤيـة مجموعـة           والتشكيلية  

ليـة ، فانهـا     واحدة من االلوان المتكاملة اذا ما وضعت بقـيم عا         
  .تؤذي العين وتبعد الهدوء والراحة عن النفس 



           

   للون التأثيرات السيكولوجية
  

علـى  تـؤثر    األلوان فأناما التأثيرات السيكولوجية للون     
 ، بعضها يوحي    اهتزازات ينتج عنها    احساساتالنفس فتحدث فيها    

 نضطرب منها ، فعند وضع اي       واألخرىبأفكار تريحنا وتطمئننا    
 اللون السيكولوجية ومن    تأثيراتداخلي لبناية ما ينظر الى      صميم  ت

 على حجم الفضاء الداخلي الظاهري وبسبب خداع        التأثيراتبينها  
 الباردة وعلـى    فاأللوانالنظر وفيما يتعلق بالمسطحات والحجوم      

 الزرقاء الفاتحة القيمة تظهر الفضاء الداخلي بأنه اكثـر          األخص
نجدها تعطي  فيقي اما االلوان الحارة      واكبر من حجمه الحق    اًأتساع

شعوراً بصغر حجم الفضاء الداخلي وقصر المسافة بين الرائـي            
 خـداع   بأحداث التأثيرفادة من هذا    كن اال  ويم واألسطح) المتلقي( 

للنظر ينتج عنه تكبير او تصغير ظاهري لالبعاد ، فمثالً يمكننـا            
 األلـوان تخدام  جعل الحجرات الكبيرة تبدو أضيق من حقيقتها باس       

الدافئة لطالء جدرانها اال انه في حاالت يبدو الجدار المطلي بلون           
 المحاط بلون غامق فيبـدو  األبيضبراق أكبر مما هو ، اما اللون        

 المصبوغة بنفس اللون بسبب تباين      األقساماوسع حجماً وقد تتباين     
 األخرى األلوانمقدار الضوء الذي تتعرض له ، او بسبب تقارب          



           

ومن الصعب أختيار خطة لونية تعجـب كـل النـاس وذلـك             ،  
  .ألختالف المزاج واالحاسيس 

االهتمام باأللوان ظاهرة صحية، والشخص الذي      عموماً ان   
ومكتبه ومحيطه العملـي أو   يحب ويتابع تنسيق األلوان في منزله

االهتمـام   الحياتي بشكل عام، هو إنسان بال شك يحمل الكثير من
واالهتمام باأللوان انعكاس طبيعي لثقافة عاليـة       . ظيموالثقافة والتن 

  .في االهتمام بالذوق التي تعكس طبيعة اإلنسان ونفسيته تتجلى
التعامل مع األلوان، ولكن  الكثير من الناس يتعاطىف

 بعضهم يتعامل معها بانطباع نفسي دون التمرس في القراءة أو

بعضهم ال يدرك ما . المعرفة بماهية األلوان ومدلوالتها النفسية
أو األلوان الثانوية، أو األلوان المتعاكسة أو  هي األلوان األساسية

  .والمتضامنة، وغير ذلك المتضادة وما هي األلوان المتكاملة
ماهية األلـوان   من الضروريات ثقيف الفكر بمعرفة    فأن وبالتالي  

يـساعد   األمـر ومعانيها الحسية حيث ان هذا      ومدلوالتها النفسية   
ألوان أخرى وما هي األلوان  لى اختيار األلوان وما يناسبها منع

  .واحدة  وحدةوكيف تكونالتي يجب أال تتداخل مع بعضها 
  



           

   انواع التنظيم اللوني
 

  :ألوان متباينة -1
   :ومنها وهذا االختيار يتطلب جرأه وشجاعة لونية

وان ـــاألل رةـ اختيار لونين متقابلين في دائ     :ةـاأللوان المتمم  -أ
واألحمر، كما يمكن إضافة ألوان أخرى لهـذين اللـونين    كاألخضر

   . عن طريق مزجهما بنسب مختلفة
ـ   المـصمم   ختـار   يوهنا   : ألوان متممة منشطرة  -ب اً يلونـاً أساس

مـثالً نختـار اللـون    فثم اللونين المجاورين للون المتمم  للمشروع
  ).ضر األخ(   المجاورة للون المتمم  و األلوان كأساساألحمر

اسلوب جرىء جدا يتطلب شجاعة لونية اكثـر   : الثالثي التناغم  -ج
متساوي األضالع داخل الدائرة لتؤشر زواياه   برسم مثلث،وهو القيام

   ). البنفسجيو  والبرتقالي األخضر(  على ألوان المشروع مثل
  

  
  
  
  
  

 ج        ب         ا          :ألوان هرمية  متدرجة -2



           

   
 هذا المـسار ال يتطلـب الجـرأة وال        

كما يمكن التعامل معه  , الشجاعة اللونية
 , الفـضاء الـداخلي  في جميع أجـزاء     
مستخدمي الفضاءات  ويتناسب مع جميع    

    :ومنهاالداخلية العامة والخاصة 
 

باختيـار  المصمم الداخلي   بدأ  يوهنا   : األلوان المتجاورة -
اللـونين المجـاورين لـه     لون واحد كأساس للمشروع ثم

 ه المزرق إذا كـان اختيـار      يالبنفسجكاألخضر المزرق و  
 طيفـاً  الفـضاء األزرق وهذا األسلوب يعطي  األساس هو
  . لونياً واحداً

 

المشروع على لون واحد ويتدرج  يقوم : اللون األحادي -
األلوان  وذلك بتفاعله عند مزج, بألوان مشتقة وقريبة منه 

  . معه) أسود  ,رمادي  ,أبيض (  الحيادية 



           

 

  : في التنظيم اللوني ةمالحظات هام
  
 التعامل مع خيارات القسم األول    المصمم الداخلي   ستطيع  ي -أ  

لتعامل مع األلـوان    با ال يرغب عندما  ) األلوان المتباينة   ( 
 ، األصلية بالدائرة وذلك بزيادة جـالء ألـوان المـشروع   

 فكرتهبإضافة اللون األبيض عليها حتى وصولها لمستوى        
 اللونية

أن يكون أحد ألوان المشروع مهيمناً على  سن من المستح-ب 
 .جالء  وال سيما األلوان األكثرالفضاء الداخليمساحات 

 بخمول األلوان في مسار األلـوان       يشعر المصمم    عندما   -ج  
 ولكن الفضاءلون متمم لها داخل   إضافةلهالهرمية فيمكن 

  . الفضاء الداخليبنسبة قليلة وذلك لتنشيط ألوان 
ذكره في موضـوع التنظـيم اللـوني للفـضاءات        مما سبق   و

 من أنه لـيس هنـاك تركيبـة معينـة           الداخلية وعلى الرغم    
يمكـن  أنـه   لوان مع بعضها بطريقة معينة ، إالاالالستخدام 

حصر بعض االنظمة اللونية االساسية التـي تطـورت عبـر           
السنوات لكي تكون معياراً يستند عليه المختصون في مجـال          

   :لي ومن هذه االنظمة التصميم الداخ
  



           

 ) لون واحد ( النظام أحادي اللون  -
  

األنظمة اللونية من حيث الفهـم و هـو   انواع  ايسر هذا النوع ديع
إال إذا تـم االهتمـام   . اللـون  يعتمد على درجات مختلفة من نفس

جعلـه   نالنظام أحادي اللون يمكن أنفعموماً وبالملمس و النقش ،   
ضافة درجات مشرقة من لون ينتمي إلى       أكثر حيوية عن طريق إ    

  .عجلة األلوان جزء آخر من
  

  ) :مقابل /مناظر( النظام المترابط  -
  

يستخدم األلوان القريبـة مـن بعـضها أو     النظام اللوني المترابط
         األحمـر     - المتجاورة في عجلة األلوان

-األزرق  -  البرتقـالي و )اللهـب  لون( 
                     ونيالليم - األخضر و –األزرق المخضر 

البرتقالي  – األصفر –)  المخضر ألصفرا( 
 و هي انظمـه لبقـة و كثيـرة   المصفر  

 . التفاصيل
 

 
  

 



           

  : النظام المتباين أو المتناقض -
 

   :بين ألوان متقابلة في عجلة األلوان األنظمة اللونية المتباينة تخلط
  

  ).ارجواني(بنفسجي  رق أوأز+ أصفر  أخضر أو أزرق+ أحمر 
  

ـ      ظو هذه األنظمة اللونية لها تأثير كبير و يجـب االنتبـاه لحف

التوازن مع مالحظة أن المساحات المتساوية أللـوان متناقـضة          
 .بعضفي من تعزيز أثر بعضها  تناقض بعضها البعض بدالً



           

  اللون وخامات الفضاءات الداخلية 
  

 األساسـي ي التركيـب    عناصر طبيعية تدخل ف   توجد     للون  
للبناء والتصميم الداخلي وهي تجذب النظـر بأشـكالها وألوانهـا           

  .الطبيعية كالصخور الحجرية بالوانها المختلفة 
 وبالطات الموزائيك فضالً    األجرفالمرمر والرخام وانواع    

عن المواد والخامات المصنعة كالخامات البالسـتيكية والمعدنيـة         
 البناء او فـن التـصميم الـداخلي    والنسيجية تدخل جميعها ضمن   

في بعض  ) صبغاً او طالء    (  المضافة   األلوانالمعاصر ، بيد ان     
رونقاً وسحراً في نظـر النـاس       و  االحيان تزيد من شكلها جماالً      

وأذواقهم ، وفي بعض الفضاءات يتحاشى المصمم الداخلي أدخال         
ت  مضافة وذلك انطالقاً مـن حقيقـة ان الطـالءا          ألواناو اتمام   

اللونية تسلب الخامة جانباً من حقيقتها وصراحتها التعبيرية والتي         
قد تبدي الداخل هزيالً مزيفاً مصطنعاً لذا يـركن المـصمم الـى             

 خاصة تستعمل في    وألوانعية ذات مواصفات    ياستخدام خامات طب  
 ان موقف القطع    ىوال ننس انهاءات السطوح الداخلية للفضاءات ،      

مصقولة وبلونها الذاتي الطبيعي تمثل رونقـاً        ال األساسيةالتركيبية  
جذاباً وتخلق مزاجاً هادئاً ضمن الفضاءات الداخليـة ، فهنالـك            

التي ) البيضاء والصفراء   ( القطع الطابوقية والرخامية والحجرية     



           

لداخليـة  تعانق ضوء الشمس الساقط عليها من االبواب والنوافذ ا        
  .لونها االعتيادي المعقول لتعكس 

تنوع الوان الخامات المـستخدمة فـي       
 انهاءات الفضاءات الداخلية 



           

  
  اللون ومحددات الفضاءات الداخلية 

  
في عملية التـصميم الـداخلي      تؤخذ القرارات التصميمية    

ـ بنظر االعتبـار    للفضاءات الداخلية العامة والخاصة      مـن  دءاً  ب
 أرضـيات   و سـقوف    والسطوح الكبيرة في الفضاء من جدران       

والتي غالباً ما تأخذ قيمة لونية حيادية ومن ثم يأتي تأثير العناصر            
الثانوية كقطع االثاث الكبيرة ، بعدها يأتي دور العناصر التكميلية          
في الفضاء او العناصر الصغيرة المقياس والتي تكمن قوة اللـون           
في قابليتها على جذب أنتباه المشاهد ومدى تأثير هذا اللون فيه ،             

 فـي التنظـيم     األهميةبنظر االعتبار    ان يأخذ     على المصمم لذا  
 جـزء مـن   أهـم  هي األرضيةان  سبيل المثال  فعلى ،   والترتيب

 على خامات   احتوائهار بسبب   يها صعب التغي  ناحية الترتيب ورداؤ  
 كانت الخامات المـستخدمة بـشكل       ا اذ ال سيما مصنعة ومختلفة و  

صلب او مرن ، فضالً عن السجاد او البـسط ، ويـأتي بعـدها               
كما ان   .السقف نظراً الرتفاعه أكثر من المعتاد او لكونه منخفضاً        

 ، حيث ان بعض      تلعب دوراً بارزاً في الخامات النسيجية      األلوان
 اآلخـرون السجاد بلون باهت وخفيف بينما يفضل       الناس يفضلون   

اللون الغامق وعادة ما يرفع السجاد عن االرضـية فـي فـصل             



           

  العناية يتم   الصيف بغية تلطيف البيئة ، اما بالنسبة للجدران فانه          
طالء بشكل متناغم وأنيـق ممـا يمـنح الفـضاء           بتدريج ألوان ال  

الداخلي المصمم خصوصية ويجعلـه مهيـأ السـتيعاب األثـاث           
 ولعل أكثر وسائل تدريج طالء الجدران فـي الفـضاء      ،المناسب  

 الفاتحـة  درجاتـه الداخلي انتشاراً هو اختيار لون  ثم اختيار احد        
الفواصل  على طريقة تضاد األلوان و     االعتماد أو   ،لطالء األسقف   

التي تفصل بين الجدار والسقف ، فاذا كان لون الجدار فاتحاً يمكن        
إضافة إطار من الجبس من اللون الغامق والعكس صحيح فعندما          
يكون لون الجدار قاتماً يطلب إضافة إطـار أبـيض أو بـيج أو              

رمادي لكسر حدة األلـوان     
  .القاتمة 

من المهـم لـدى المـصمم       
 يراعي القاعـدة    الداخلي ان 

اللونية في التصميم واعتمادا    
 على نظريات اللون 



           

  
ة عامـة فـي توزيـع       ما تكون هنالك قاعدة لوني    ) عادة(وعموماً  

االلوان بالنسبة لمحددات الفضاء الداخلي يمكـن تطبيقهـا علـى           
  : ي أتفضاءات ذات استخدامات وظيفية مختلفة وكما ي

  
  يتعلق باالرضيات مافي -

  
   .باألمان تعطي احساساً لألرضية الداكنة الدافئة األلوان -1
 تعطي تأكيداً علـى نعومـة       لألرضية الفاتحة الباردة    األلوان -2

 .االرضية 

  .لألرضية الباردة الداكنة تعطي عمقاً ووزناً األلوان -3
 

 الـساقطة   اإلضاءة الفاتحة اللون تعكس     األرضياتفضالً عن ان    
على سطحها و تساعد على جعل الفضاء الـداخلي يبـدو اكثـر             

  . الساقطة عليها اإلضاءةاشراقاً ، اما الداكنة فتمتص اكثر 



           

  
 :وبالنسبة للجدران  -

  
  .االلوان الفاتحة للجدران تعكس الضوء بفعالية  -1
 .االلوان الدافئة تعطي احساساً بالدفىء  -2

 .االلوان الفاتحة الباردة تزيد من االحساس بأتساع الغرفة  -3
 

 : اما بالنسبة للسقوف  -
 
  .الثقل البصري او االلوان الداكنة الفاتحة تقلل ارتفاع السقف  -1
ة الفاتحة تزيـد االحـساس      السقف الصقيل ذو االلوان البارد     -2

 .بارتفاع السقوف 

 ذات الشدة القوية بطبيعتها المثيرة     األلوانوكقاعدة عامة ايضاً فان     
 أمـاكن والمنبهة تكون متعبة للعين ، لذا يستحسن استعمالها فـي           

 القـصيرة فـي الفـضاءات ذات     اإلقامـة الحركة واالماكن ذات    
)  وفضاءات االستقبال    نجدها مثالً في الممرات   ( االستخدام العام     

 ذات الشدة الضعيفة او المتوسطة فانها تكون مريحـة          األلواناما  
للعين فتستعمل في غرف مثل غرف الجلوس والمكتبات وقاعات         
المدارس وغيرها مـن الفـضاءات ذات االسـتخدامات الثقافيـة        

علماً ان الفضاءات المكتبيـة لهـذه الفعاليـات مـن           . المختلفة  



           

 مراعاة تأمين التركيز للعاملين فيها      األلوانيار  الضرورة عند اخت  
 في  األبيضمع التخفيف من روح الملل فيستحسن استعمال اللون         

 مـن الـسقف لتخفيـف       ألـوان السقوف ، ويستعمل في الجدران      
 الدافئـة فـي     األلوان استعمالالسطوع وأجهاد العين ، ويستحسن      

تخفيف لمنـع    البعيدة عن الضوء الطبيعي ومن المفضل ال       األماكن
التكرار الممل ، استخدام التباين في مساحات صغيرة للون قـوي           

  . مثالًكاألزرقالشدة 
  



           

األلوان الداخلية هي العنصر الخاص المهـم فـي    و بالتالي فإن 
الـداخلي أكثـر مـن     التصميم الداخلي و الشيء يميز التـصميم 

بالمـصمم الـداخلي او     يجـدر   استخدام األلوان بدقة و من هنـا        
أن ينسق بين األلوان بطريقة مالئمـة لينـتج    المهندس المعماري
عالقات األلوان و التناغم  ويتحقق ذلك بدراسة, التناغم المطلوب 

من األفكار  هذه مجموعةو اللوني و تصانيف األلوان دراسة جيدة
بهـا جيـداً و     يفكر المصمم   و الوصايا و القواعد التي ينبغي أن        

 للفضاءات الداخلية  لمخطط األلوانه اختيارأثناء ستعين بها بدقةوي
واعتماداَ على نوعية الفضاء ووظيفته حيث ان الفضاءات الداخلية         
ذات االستخدامات العامة تختلف عن الفضاءات الداخلية للمساكن        

فـي المقـام األول للـذوقيات     عتخـض الخاصة فنجد ان االخيرة 
   :  فعليه،ا المقيمين فيهاالخاصة ألصحابه

 

ـ  فيقدر اإلمكان تجربة األلوان المرغـوب   ستحسن ي- ي ـهـا ف
األلوان تتغير بشكل  الطبيعي و الضوء الصناعي حيث أن الضوء

   .ملحوظ باختالف الضوء
  
األلوان نجد أن األلوان المتممة هي األلوان   بالرجوع إلى دائرة-

استخدامها في تصميم معين  التي تقع مقابل بعضها البعض و عند
  . أثراً شديد التوازنفهي تولد 



           

 



           

األلوان المتجاورة في دائرة األلوان فيولد استعمالها تصميماً          أما -
   .التناغم يخلو من تباين قوي في األلوان شديد

 

عموماً  ورق الجدران يعنيبعض مواد االنهاءات مثل  استخدام -
أن الرسومات الموجودة به ستؤدي دوراً أساسياً في التصميم أمـا           

  . التركيز أكثر على مساحات أحادية اللون هان فيتممع الد
  

عناصر التصميم الداخلي مـن    بألوان و تصميم جميع التفكير-
حوائط و أسقف و أرضيات و أثـاث و إضـاءة و كـرانيش و     

 مع بعضها البعض إلعطـاء      العناصركيفية تناسب هذه    وستائر  
  . شكل نهائي مريح و مؤثر

 

أللوان سيطرة أو قوة بنسب أقل و       من الحكمة استخدام أكثر ا     -
 و عليه يستحب استخدام األلـوان   الفضاءفإنها ستسيطر على إال

وضـوحاً و تعمـل   اكثر وظيفتها  القوية بمقادير أصغر لتصبح
 .بالتالي على إحياء األلوان الهادئة أو المحايدة
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   في التصميم الداخلي اإلضاءة
  

 المعاصرة وتـشعبها ازدادت  اإلنسانيةمع تطور النشاطات    
 وذلـك لتعزيـز االداء الـوظيفي        اإلضـاءة ماد على    االعت أهمية

 مـن  اإلضاءةوالجمالي للفضاءات الداخلية والخارجية حتى غدت       
 اإلنتاج في زيادة    أهمية لإلضاءة التصميم الداخلي كما ان      أولويات

  .وتوفير االمان وتامين متطلبات الصحة والعيش السليم 
شعاع مرئـي مـن مجموعـة       والضوء كما هو معروف     

كة موجيـة تختلـف     ينتشر في حر  ف الكهربائي المغناطيسي    لطيا
اطوال موجاتها وان هـذه المجموعـة المنتظمـة مـن           ذبذبتها و 

 الكهرومغناطيسية تنتشر بخـط مـستقيم       اإلشعاعاتالموجات او   
ضمن اوساط موحدة التركيب وقادرة على توليد تـأثيرات علـى           

ـ  ,شبكية العين وتسمى بالتاثيرات الضوئية       ان الـضوء   وعموماًٍ ف
داخلي سواء  غاية في االهمية بالنسبة للعاملين في مجال التصميم ال        

 وان استخدام االضاءة بشكل جيـد        صناعياً أكان ضوءاً طبيعياً أم   
ولد انعكاسات مهمة بالنسبة لالنسان حيث تمثل له عامالً مهمـاً           ي

ينعكس على سلوكه وبالتالي يجب ان تراعـى طريقـة توزيـع            
ومن خالل التمثيل الـدقيق     .ضاءات في المباني    االضاءة داخل الف  

لدور الضوء وعالقته بمحددات ومحتويات الفضاءات الداخلية من        



           

جدران وسقوف وارضيات واثاث ، فاالضاءة الجيدة والموزعـة         
توزيعاً سليماً تريح العين وتزيد من كفاءة االنتاج وتمكن المصمم          

 متعـددة واغـراض     من استخدام المبنى استخداماً مالئماً لوظائف     
الذي مهمة في الفن والتصميم الداخلي      شتى ، كما انها تمثل دعامة       

يتفاعل مع االضاءة الداخلية فيضفي على الفضاءات جواً شاعرياً         
  .ومناخاً مريحاً

المختلفـة   الفضاءات   فيوعموماً فان االضاءة المستخدمة     
قنيات هي االضاءة الطبيعية والصناعية لكن باختالف الوسائل والت       

باختالف الزمن فاالضاءة الطبيعية تكون اهميتها القصوى فـي         و  
تقبل الفضاء نفسياً واالحساس بااللوان والشكل جـراء الـضوء           
الطبيعي وهي ممكنة لغير اغراض السكن ، الن االبنية الـسكنية           

 من االضاءة الطبيعية    ياً عال اًمن نمط االبنية التي ال تتطلب مقدار      
 مـن   اًئف التحتاج الى دقة عاليـة اال مقـدار        بسبب تأديتها لوظا  

 واالضاءة الطبيعية ، وتقسم االضاءة الطبيعية الى اضاءة سـقفية      
 تتطلبها نـوع     ولكل من هذين النوعين مواصفات       اضاءة جانبية 

الفعالية داخل المبنى فضالً عن كيفية التعامل معها والمالحـظ ان           
 من االضـاءة وال     التصاميم المعاصرة قد اتجهت نحو هذا النوع      

سيما في االبنية العامة وبـشكل كبيـر ولـضرورات تـصميمية            



           

واقتصادية على ان ال يتناقض ذلك مـع المتطلبـات التـصميمية           
  .للفضاء 

  

االستغالل االمثل لفتحات االنارة الطبيعيـة      
السقفية والجدارية لخلق جو من الروحيـة       

 . اءات الداخلية في بعض انواع الفض



           

تعد اإلضاءة أحد العناصر األساسـية لتهيئـة اإلطـار الـصحي            
والتوزيع الجيد لإلضاءة يحمي العين مـن   ،والنفسي الالزم للعمل

الـشخص علـى    ويمنع وقوع الحوادث ويزيد من قـدرة اإلجهاد 
   .العطاء في العمل

  

  
  

  يبين التوزيع الصحيح لالضاءة الطبيعية والصناعيةفضاء داخلي



           

تنوع الدراسات والنظريات   من  رغم  ال فعلىاما االضاءة الصناعية    
وتعددها حول تنظيم االضاءة الصناعية وتوزيعها في الفـضاءات         

 التـصنيفات  ضـمن  غالبا ما تكون الداخلية العامة والخاصة فانها  
    : التالية

وهي اضاءة الفضاء الداخلي بطريقة متجانسة       : ضاءة العامة ال ا -
ومشتتة على عموم الفضاء ويمكن ان تكون مباشرة او غيـر           
مباشرة وتقلل من التباين بـين مـصدر الـضوء والـسطوح            

الفضاء الداخلي وتستخدم للحصول علـى      بالمضاءة المحيطة   
  .ظالل ناعمة واعطاء مظهر اكبر  للفضاء 

 اضاءة عامة موزعة على عموم الفضاء الداخلي



           

  
وهي اضاءة مـساحات معينـة مـن     : ة الموضعية االضاء -

مطابخ ، مكتبة   ( الفضاء للمساعدة في اضاءة اعمال معينة       
ويوضع المصدر  ) الخ  ....، حمام   

فوق او  ( الضوئي عادة بالقرب من     
موقع العمل ذاته وتستخدم    ) بجانب  

عادة االضـاءة المباشـرة القابلـة       
للتوجيه والسيطرة ، ان االضـاءة      

الً عن كونها تضيء    الموضعية فض 
موقع عمل معين فهي توفر تنويعـاً       
في الفضاء وتغير في تحديد اجزاء      

معينة من الفضاء او فعاليات معينـة ضـمن الفـضاءات           
 الداخلية 

  
وهي نوع من انواع االضاءة الموضعية       : االضاءة المركزة  -

التي تخلق اضاءة بؤرية او ايقاعاً متكـرراً مـن الـضوء            
ء معين وهي مفيدة في التاكيـد علـى         والظالل ضمن فضا  

مالمح معينة في الفضاءات الداخلية او حاجـات ثمينـة او          
 .فنية معروضة فيها

 



           

 
 
 
 

  
 المختلطة التي تجمع    اإلضاءة وهي   اإلضاءةوهناك نوع اخر من     

وكمـا فـي     الصناعية   اإلضاءةبين نوعين او اكثر من انواع        ما
  .أعالهشكل التصميم 



           

   
 

لتوزيع الجيد لمنابع الضوء الطبيعية والصناعية في       لذلك يراعى ا  
 ومـن بـين      ، احل االولى للتصميم  خالل المر الفضاءات الداخلية   

التـي يمكـن للمـصمم     عديدةالوحدات اإلضاءة الصناعية انواع 
   :الداخلي ان يوظفها في التصاميم الداخلية الخاصة والعامة 

 

  :الثريات 
 اءةـفخمها و تحقق إض من أرقى وحدات اإلضاءة وأتعد

المعيشة االستقبال و فضاءات   وأبرز استخداماتها في     للفضاءعامة  
 وتصنع من خامات    بالنسبة للمساكن   

, البرونـز  , أهمها النحـاس   متعددة
الحديد المشغول أو المطلي وتتـدلى      

ومنهـا   الفـضاء غالبا مـن سـقف   
و قـد تحلـى     ,الكالسيكي و الحديث    

شـكال  بقطع الكريستال المختلف األ   
   .وتشتيته في كافة االتجاهات لكسر الضوء

  
  



           

 
  :األطباق 

 

وتصنع غالبا مـن الزجـاج بهياكـل        
  فـضاءات وأفضل مكان لهـا     , معدنية

ـ   والمداخل  ون الممرات وعادة مـا تك
السقف و تعطي إضاءة خافتة ال      ب ةمثبت

 .   العينبهرت
 

  : المصابيح المعلقة 
تستخدم عـادة لتحقيـق إضـاءة        و  
 الفـضاء النشاط فـي   لمراكززة مرك

 في صاالت الطعام    الطعام على طاولة 
   .مثالً

  

  



           

  
  :األباجورات 

 

منهـا   وتتنوع أشكالها والخامات التي تـصنع 
وهياكلها تشكل بطريقة تمكنها من االرتكـاز       

ولهـا   ,على أسطح مستوية بارتفاعات مختلفة
تستخدم غالبا في المكاتب وفي أركان      , غطاء  

  . االستقبال أو المعيشة فضاءات 
  

 هذه االنواع من وحدات االضاءة فهناك العديد        وفضالً عن 
من الوحدات الجداريـة والتـي      

إلضاءة الممرات و   تكون مناسبة   
الساللم والمداخل و أي مكان في      

ال ) العامة والخاصـة    ( االبنية  
كما أن  , يحتاج إلضاءة مباشرة    

قيمتها الجمالية عاليـة جـداً إذا       
ا من قبل المصمم     إختياره أحسن

  .الداخلي 
يقـوم   أن    في هذا النوع من وحدات االضاءة الـصناعية          يفضل

ي أل التصميم الـداخلي     تحديد أماكنها مبكراً أثناء مراحل    المصمم ب 



           

لكن ال يعنـي   , حتى ال تكون تمديداتها الكهربائية ظاهرة       مشروع  
الجـدران  مرحلة اكساء وضعها بعد اإلنتهاء من  هذا أنه يستحيل

فقـط   حيث يمكن إخفاء التمديدات بغطاء خاص لها و يحتاجمثالً 
  .بشكل جيدالجدار   إلى تثبيتها على

 مختلف مواضع و أشكال الديكور     و األشكال المتوفرة منها تناسب    
ومنها على سبيل المثال ال الحصر ،والتـي تناسـب الفـضاءات            

  : الداخلية السكنية
 

   
مزودة احيانـاً   وتكون ل ذهبية فخمةأشكا وحدات اضاءة ذات - 

  . الكالسيكيالتصميم تناسب وهي بقطع الكريستال 
  
 أو الزجاج   مصنوعة من البالستك  تصاميم بسيطة    وحدات ذات    - 

  .  ةطرز الحديثالتصاميم الداخلية ذات الو المعدن تناسب 
 

  
  
  
  

  



           

 

ــاءة   وحـــدات- اضـ
مـن الحديـد    مـصنوعة 

المشغول تناسب األثـاث    
        المصنوع من الحديد أيضاً    

     هادئـة و تعطي أجـواء     
للمكـان و    ) نسيةاروم( 

كثيــر منهــا مخصــصة 
   .للشموع أي الحاجة للتفكير في تمديدات الكهرباء

  
 

تناسب الحديقـة و مـداخل    التصاميم التي تشبه الفوانيس -
  . الخارجيةالمساكن والمداخل العامة 

  
 
 
 
 
 
 
 

  
  



           

    وكميتهاة في التصميم الداخلينوعية االضاء
  

تعتمد نوعية االضاءة في تصميم الفضاءات الداخلية علـى         
عدة عوامل منها ، توزيع االضاءة وتحديد نوعيتها ، حيث يختلف           
توزيع اضاءة الفضاءات الداخلية حسب نوعية الفضاء وطريقـة         
استخدامه ويستخدم المصمم عادة توليفات متعددة للحصول علـى         

يد من حيث الوظيفة ويضفي على الفـضاءات الداخليـة          تصميم ج 
  .البهيج  الراحة النفسية والمنظر

بـأن  في عملية التصميم الداخلي     المصمم الداخلي   لذا نجد   
 بتصميم االضاءة العامة محاوالً الحصول على مستوى منتظم         يبدأ

من االضاءة على سطح العمل كما انه في كثير من االوقات تكون            
ى دعم االضاءة في اماكن محددة في الفضاء المعنـي          ثمة حاجة ال  

  .الخ ..كزيادة اضاءة منضدة معينة او لوحة معلقة على الحائط 
التي يقوم مـصمم االضـاءة     نا تظهر اهمية االضاءة المساعدة      وه

بتصميمها اضافة الى اضاءة الديكور والتي تكون ضرورية حيث         
مناطق والمـساحات   يقوم المصمم الداخلي بتركيز االضاءة على ال      

التي تبرز السمات االساسية للفضاء المعني بتطعيم اضاءة الديكور         
بااللوان المختلفة واالشكال الجذابة التي تكـسب الفـضاء بهجـة           

  .وشاعرية 



           

ففي االماكن المخصصة للعمل مثالً يكـون الهـدف هـو           
 علـى  ال سـيما  اعطاء اضاءة كافية للرؤية الجيدة داخل الفضاء و       

وفي المساحات التي تستخدم لعرض السلع      .5 ) لتشغيلا( مستوى  
او المعروضات يجب اختيـار االضـاءة بحيـث تظهـر هـذه             

وفي واجهات العرض للمتاجر    .المعروضات في افضل وضع لها      
 بحيث تظهر المعروضـات     يجب ان يكون تصميم االضاءة فعاالً     

في وضع جذاب وهذا يتم باستخدام مـستوى عـال للنـصوع او             
 اضاءة مركزة من مصابيح خاصة او باسـتخدام منـابع           باستخدام

اما في المتاحف وصاالت    .ضوئية ملونة ومركزة في نفس الوقت       
الفنون الجميلة فيجب ان تظهر االضاءة االلوان بحيث التتـسبب          
في أي تغيير او بهتان اللوانها نتيجة لتعرضها لالضاءة لفتـرات           

  .طويلة 
ضاءة الذي يمكن ان    وى اال مست والجدير بالذكر انه يراعى ثبات      

 انخفـاض  الىينخفض تدريجياً مع مرور الزمن وقد يرجع السبب  
في الفيض الضوئي الخارج من المصباح نتيجة لتقادمه او لـسبب           

هو تراكم االتربة او انواع اخرى من التلـوث علـى سـطح             ثانٍ  
المصباح نفسه وعلى سطح ناشر الضوء الخاص به وايضاَ علـى           

                                           
يعرف مستوى التشغيل بانه مستوى مساحته مساوية لمساحة ارضية الفضاء الـداخلي        5

 . سم90 و70ومرتفع عنها بمسافة تتراوح بين 



           

لحيز المضاء وخاصة على السقف والجدران ممـا         ا أسطحجميع  
وهذا له تأثير كبير عنـدما      .( يقلل من كمية الضوء المنعكس منهم     

         غير مباشرة او يكـون حجـم الفـضاء المـضاء            اإلضاءةتكون  
  ).صغيراً 

 على المـصابيح  األتربةل من تراكم   ومن المالحظ انه يمكن التقلي    
مناسبة في الناشر نفسه تعتمد على      ونواشر الضوء باستخدام تهوية     

تربة من سطح الناشر العـاكس      ألبعاد ا ألتيارات الحمل الحراري    
  .للضوء

 في االعتبار االنخفاض    األخذ يجب   لإلضاءةفعند تصميم أي نظام     
 مع الزمن باختيار قيم لالستضاءة اعلى مـن         اإلضاءةفي مستوى   

الصيانة المتفق بين   وقد تعتمد هذه القيم على نظام        القيم المطلوبة ،  
المصمم وصاحب الشأن والذي يجب االلتزام به للمحافظة علـى          

  .مستوى االستضاءة المطلوبة 
  

  
  
  
  
 



           

  
  
  

 يجب على المصمم الـداخلي      اإلضاءةومن هذا المفهوم لتوزيع     
 العامـة للفـضاءات الداخليـة       اإلضاءة يحدد حاجته لنوعية     أن

  : يفها الى لالبنية العامة والخاصة والتي يمكن تصن
في هذه الحالة تتركز كل الطاقة الـضوئية     :  المباشرة اإلضاءة -

الى االسفل وقد تكون سقفية او جدارية ، ظاهرة سـطحية او            
خاسفة او تكون حرة قابلة للنقل والتحريك وهذا النوع يتميـز           

 . داخل الفضاء لإلضاءةبتشتيت جيد 

 أنواع مختلفة من المصابيح متعددة االستخدامات  



           

 فـي   اإلضـاءة  في هذا النوع تتركز   :  شبه المباشرة    اإلضاءة -
ة الكلية  من الطاقة الضيائي  % 90اتجاه االسفل بنسبة تصل الى      

كون اللوان الجدران واالثـاث تـأثير       للمنبع وفي هذه الحالة ي    
كبير على االضاءة عن طريق انعكاس وتناثر الـضوء منهـا           

 .وهذا النوع مناسب للغرف السكنية والممرات والمعامل 

ضـاءة فيهـا موزعـة تقريبـاً        تكون اال : االضاءة المتساوية    -
بالتساوي بين النصف العلوي والنصف السفلي مـن الفـضاء          

ءة يجمع بين االضاءة المباشـرة  الداخلي وهذا النوع من االضا   
 التـي   األجسام اإلضاءةمباشرة ويناسب هذا النوع من      الغير  و

 .يراد اظهار ابعادها الثالثة حيث تعطى تجسيماً لها 

يكون النموذج الـضيائي فيهـا      : باشرة   شبه غير الم   اإلضاءة -
موجهاً بشدته الضوئية نحو السقف مع وجود جزء ضئيل فـي           

 هذا النظام الضوئي اذا كان ارتفـاع        حوال يصل االتجاه السفلي   
السقف كبيراً او اذا كان لون السقف معتماً ويساعد االنعكـاس           
المتتالي من جدران الفضاء على انقاص البهر علـى سـطح           

ويجب ان يكون السقف سطحاً تناثريـاً لـه معامـل           .التشغيل  
 . بمرور الزمن رال يتغيانعكاس 

  
  



           

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 لهذا النـوع    األساسيةاحد الخصائص    :  غير المباشرة  اإلضاءة -

 هو ان الشدة الضيائية للنموذج الـضوئي للمنبـع      اإلضاءةمن  
تنعدم في جميع االتجاهات السفلية فنجد ان نصوع المنبع اقـل           
ما يمكن بالنسبة للمشاهد واليصاحب هذا النوع من االضـاءة          

 الدقيقيـة   األجـسام  لرؤية   حال يصل أي خياالت او ظالل وهو      
 وحدات االنارة فيه بعدة طرق لتضيء بالشعاع        ىما تخف وعادة  

 .المنعكس منها على الجدار او السقف 

 مباشرة شبه مباشرة متساوية

 شبه غير مباشرة
 غير مباشرة



           

  
 

  النسبة المئوية للفيض الضوئي
  نوعية االضاءة

  الى االعلى  الى االسفل
Light Distribution 

  توزيع االضاءة

 Below 90-100% Above 0-10% Direct  مباشرة

 Semi-direct 40-10 90-60  شبه مباشرة

 General diffusing 60-40 60-40  متساوية

 Semi –indirect 90-60 40-10  شبه غير مباشرة

 Indirect 100-90 10-0  غير مباشرة

   
نواع االضاءة المئوية للفيض الضوئي ال النسبة جدول يوضح

  المستخدمة في تصميم الفضاءات الداخلية
وفي مجال اضاءة الفضاءات الداخلية ايضاً يمكن تعريف نوعيـة          
االضاءة على انها حسن توزيع نصوع االشياء في مجال الرؤيـة           

  :وتقسم عموماً تراكيب االضاءة الى اربعة انواع 
  
دة للتركيز على فضاء معين الن       وهي مفي  :المصادر النقطية    -1

المنطقة االكثر اضاءة في الفضاء تجذب النظر وتـستطيع         
  .مجموعة نقطية ان تصف ايقاعاً ضوئياً 

تؤكـد  وهي مفيدة العطاء اتجاهية معينة       : المصادر الخطية  -2
 .على حافات السطوح او تحدد الخط المحيط لفضاء ما 



           

لخطيـة بـشكل    عند استخدام المصادر ا   :المصادر السطحية    -3
مجموعة متوازية فانها تشكل سطحاً ضوئياً مؤثراً الخراج        

  عامة مشتتة على مساحة معينة إضاءة

وهي مصادر نقطية امتدت باسـتخدام       : المصادر الحجمية  -4
مواد شفافة لتكون حجماً واضحاً بثالثة ابعـاد ، كرويـاً او            

 .مكعباً في  الغالب 
 

ــع  ــة لتوزي طــرق مختلف
ــي   ــاءة ف ــصادر اإلض م
ــة  ــضاءات الداخليـ الفـ

 المختلفة 



           

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ة االضاءة المطلوبة داخل الفضاء عند التـصميم        اما بالنسبة لكمي  
فهي عدد اللوكس المطلوب تواجده على مستوى العمل وتعتمد قيم          

 ومعـدل   ه ونصوع ه المطلوبة على وظيفة الفضاء وحجم     6اللوكس
اين بـين العمـل والمحـيط       حركة العمل ، فضالً عن طبيعة التب      

 االختـصاص   الخارجي ومن دراسة هذه المتغيـرات حـدد ذوو        
        مستويات االضاءة المطلوبة داخل الفضاءات الداخليـة المختلفـة        

                                           
وتساوي لومنـاً   ) SI( ية في نظام الوحدات الدولي  وحدة القيمة االنار LUXلوكس  6

  .واحداً لكل متر مربع 

اســتخدام تراكيــب 
اضاءة مخفية خلف   
الجدران للضرورات  

 العرض البصري



           

 الفضاءات العامة وتم اعـداد الجـداول والمواصـفات          وال سيما 
العالمية التي تساعد المصمم الداخلي في حساباته عنـد التـصميم           
والجدول التالي يوضح كمية االضاءة المطلوبة لبعض الفعاليـات         

   ) .I.E.S( الضاءة االنكليزية كما وضعته جمعية هندسة ا

    ت
  M#ع ا�%&��� 

��مأوم �(�  
Q�8�  

آ���ت 
ا�eUءة 
 �#�T�ا�  

1   �d���ا�Museum      
  16  15  �0م   -
  16  ��ص  0,وض  -
      Art Galleries�&�رض ا�%$#ن   2
  10  10  �0م ،��I 1ء �,آ+ V�0 ا�
�ر   -
  10  20  :�ون �Iء �,آ+ V�0 ا�
�ر   -
-  ��A�ت ،ا�G���د*� ا�	10  20  ح ا�8  
      ا��(���ت   3
  b  20  19,ف ا��,اءة   -
  �I�/�  30  19 ا��,اءة   -
4   i2�)�ا�Offices      
-   ���0 e�� �  30  19  
-   ���0، �O,�ا e�� �  30  16  
-   ���0، �O,�16  45  :�ردات ا  
       Workshopsا�#رش   5
  M�  30  19�',ات ، ���0   -
  19  100  ا0	�ل ا����س   -
  19  70  �ل ا����*9 ، ا���Mرا0	  -
  19  45  ا��* �ر   -
-   P:@	�وا���5آ� وا i�A/�19  70  ا  

  I.E.Sجدول يوضح كمية االضاءة المطلوبة وفق نظام 



           

 تلعب االضاءة الصناعية دورا مباشرا في تعريف الفضاء الداخلي



           

  
  مخطط اإلضاءة الصناعية في الفضاءات الداخلية

   
توجد العديد من التعاريف التي يمكـن أن نطلقهـا علـى            

عتماد التعريف القائل بان اإلضـاءة  ا اإلضاءة الجيدة إال انه يمكننا
, التعاريف وابسطها  الجيدة هي اإلضاءة الفعالة والمؤثرة، كأفضل

و تتميز اإلضاءة الجيدة بقدرتها على توضيح مـسارات الحركـة      
 واليها و إبراز مناطق الجلوس والعمـل و          الفضاءات الداخلية  بين

ءة فـي  نظام اإلضـا  ونستطيع ببساطة الحكم على, كذلك الراحة
 الفضاءبمجرد الدخول إليها فإذا تمكنا من رؤية        الفضاءات  إحدى  
 ولة ويسر، عندئذ يمكننا القول مة فيها بسهمهاألشياء ال  وكلكامالً

إضاءة جيد والحقيقة أننا جميعا نتوقع ذلك  تمتع بنظامي ذلك الفضاء
   .باعتباره الشيء الطبيعي

إيجاد تصميم جيد ضمان الحصول على إضاءة جيدة يتمثل في  إن
 الرغبـة  انـت وتروي سواء ك مدروس بعناية،  لمخطط اإلضاءة

مـل ذلـك    ع بالكامل أو    للمبنىاستبدال أو تحسين نظام اإلضاءة      
 فقط ففي كلتا الحالتين سوف نحتاج إلى مخطـط          الفضاءاتإلحد  

 .إضاءة 



           

ليـست إال  بالنسبة للمـصمم الـداخلي    إن انتقاء وحدات اإلضاءة     
األخيرة في عمليـة تنفيـذ أي نظـام      المرحلةخطوة من خطوات

اإلضاءة مهمـا   إضاءة وهنا يجب أن ندرك انه ليس بمقدور وحدة
                    عـدم وجـود إضـاءة      عن  بلغـت أناقتها و جاذبيتها أن تعوض       

   .جيدة
وتتضمن نقطة االنطالق بالنسبة ألي نظام إضاءة النظـر إلـى            

 هذا النظام له للتعرف على طبيعـة  تصميم المرادالداخلي  الفضاء
  هذا الفـضاء    األنشطة المتوقع ممارستها داخل    طبيعةاستخدامه، و 

 تحديد تلك النقاط يمكن البدء فورا فـي صـياغة تـصميم             عندو
المناسبة ونظرا للعالقة الواضحة بين اإلضـاءة وحجـم    اإلضاءة
نفس ه، فان نظام اإلضاءة يتمتع بفياألثاث    و نظام توزيعالفضاء

تصميم لوالطراز بالنسبة ل القدر من األهمية التي يحظى بها اللون
مـن     بغض النظر عما قد يبدو عليـه المخطـط  الداخلي للفضاء

ط إضاءة هو تذكر    بساطة أو تعقيد فان الهدف األساسي ألي مخط       
مة وعدم نسيانها ونذكر منها المقابس الكافية مهوال التفاصيل الدقيق

  .والجمالية اإلضاءة الوظيفية  غيل وحداتالعدد والالزمة لتش

 شكلمن  النظر في أمور أخرى ى المصمم الداخليكذلك يتعين عل

يقة توزيع  وطروحجمه   المراد تصميم مخطط اإلضاءة له        الفضاء
ـ وطبيعة األنشطة التـي س    قطع األثاث داخله،     الفـضاء  ستخدم  ي



           

 فانـه    ، الًكام المبنىوعند التعامل مع    ونوعها   لممارستها   الداخلي
 من جهـة    الفضاءاتينبغي خلق نوع من االرتباط والتواصل بين        

و من جهة اخـرى   ساللمالمجاورة كاألروقة وال ومناطق االتصال
اإلضـاءة   غرض تامين منطقة انتقال مالئمة بين مـستويات لذلك 

  .المختلفة
يفيـدنا    الهندسـي أن الفراغوجدير بالذكر هنا انه يمكن لمخطط 

 يمكـن   و, خطـط اإلضـاءة   حو مميز في صياغة م    كثيرا وعلى ن  
هذا المخطط الهندسي للكثير من األغراض، ففي البدايـة   استخدام

تحديد مواضع قطع األثـاث   يمكن أن يسهم المخطط الهندسي في
الـشديد   مة وهي خطوة في غاية األهمية والدقة نظرا لتأثيرهامهال

يـد  وتحدعلى عملية انتقاء وحدات ووسائل اإلضـاءة الالزمـة          
 هندسة استيعابالمخطط الهندسي في زيادة  هممواضعها كذلك يس

سبيل المثال يـتم    الذي نحن بصدد معالجته فعلىالفضاء الداخلي
ة داخـل الجـدران أو األسـقف        ناستخدام وحدات اإلضاءة المبي   

هندسي بسيط مع ضرورة ربطها بطبيعة اسـتخدام   باعتماد نسق
فضال عن ذلك  ث الموجود داخله ومجموعات األثاالفضاء الداخلي

 سيعاون المخطط الهندسي في التعرف على عدد المقابس والمفاتيح

                    نظـام تحكـم    أفـضل الكهربائية الالزمة ومكان كل منها لتأمين       
   .اإلضاءة و سيطرة على منظومة



           

لدى المصمم الداخلي العديد من االختيارات في تنظيم االضاءة 
 خصوصا السكنية منهاالصناعية والطبيعية في الفضاءات الداخلية و



           

مخطط اإلضاءة ما هو إال وسيلة إذ يمكنـه ببـساطة           عموماً ان   
الواجب توفير الـضوء لهـا وفـور      يدلنا على األماكنشديدة أن

ـ        ى المـصمم  الحصول على مخطط اإلضاءة فـسوف يكـون عل
 تنفيذه على نحو دقيق وأنيق وغير مكلف أيـضاً   البدء فيالداخلي

وفي هذا المجال وكما سبق ذكره حـول تـصنيفات االضـاءة            .
  :الداخلية فانها تحسب على احد النظامين اآلتيين 

   
  . كامالً الداخليفضاءلعامة لاضاءة  -1

  
 اضاءة مركزة على امـاكن      عامة للمكان فضالً عن   اضاءة   -2

 .العمل 

  
والنظام االول هو المستخدم عموماً اذا كـان مـستوى االضـاءة            

مكان كله  المطلوب مناسباً أي غير مرتفع جداً ، حيث ان اضاءة ال          
تخدم  هذه الحالة يـس ية التكاليف ، وفبهذا المستوى ستكون باهض 

النظام الثاني حيث يضاء الفضاء بمستوى متوسط وتضاء امـاكن          
توى مرتفع مناسب للعمل الذي يـؤدى       العمل باضواء مركزة بمس   

  .بهذه الفضاءت الداخلية 



           

  :             النظامين حسب الجدول االتيويختار مستوى االضاءة في أي 
  

  اضاءة مركزة+ اضاءة عامة 
  مركزة  عامة

  اضاءة عامة فقط
)LUX(  

  وى االضاءةمست

-  -  30  Very poor 

-  -  60  Poor 

20  250  120  Medium  
40  500  250  High  
80  1000  600  Very high 
300  4000  -  Extra 

ordinary 

  
  

ومن بين االمثلة التي نذكرها على اضاءة الفضاءت الداخلية هـي    
 ، حيث يكـون العمـل االساسـي فيهـا         اضاءة المكاتب االدارية  

 في القراءة والكتابة او الرسم ويشمل ايضاً الكتابة علـى        اًنحصرم
لذا فان من اهم العوامل التي      .يوتر  بااللة الطابعة او استخدام الكم    

 على اساسها التصميم هو التباين بين االسود واالبيض مـع           يبنى
تالفي الظل والتوهج في مدى البصر نهائياً وتحسب االضاءة على          

ويفـضل  .ن االنعكاسات من السقف والجدران      اساس االستفادة م  
هنا وضع المصابيح الفلورية بحيث تكون عامودية على النوافـذ          



           

 الضوء النافذ من زجاج     انوليس متوازية معها لتخفيض نسبة فقد     
 النوافذ بـستائر فاتحـة      النوافذ ويمكن تفادي هذه الظاهرة بتغطية     

ايـضاً مـع     ويراعى ان تكون وحدات االنارة متعامـدة         اللون ، 
  .المكاتب والطاوالت لتفادي حدوث التوهج من اسطحها الالمعة 

المناسب لأللوان وتناسقها والوحدة  االختياركما انه من الضرورة 
المكتب سواء  التي تشكلها مع بقية أنحاء      

، علـى   اً مفتوح اً او مكتب  اً مغلق اًكان مكتب 
اإلضـاءة مريحـة للعـين و     أن تكون

  .مفـــصولة فـــي طبقـــات  

 هناك مفهوم شائع، ولكنه خاطئ، يقولو

إنه كلما زادت اإلضاءة تحسنت الرؤية،      
بدليل أنه كلما زادت اإلضاءة المـسلطة       

مـا زادت  شاشـات الكمبيـوتر كل   على
ـ        الـشاشة  ىصعوبة قراءة ما يكتب عل

وهـو اخـتالف    وهناك عامـل آخـر،  
درجات الضوء من حيث الشدة، بين الضوء المسلط على المكتب          

فاالنتقال مـن مـستند   . وضوء شاشة الكمبيوتر نفسه العملأثناء 
إضاءة أو شـبه معتمـة،    يسلط عليه إضاءة شديدة إلى شاشة أقل



           

 يتسبب في إرهاق العين، كما أن ارتداد مساحة ضوء خفيفة عـن 

  .األسقف يمكن أن يقلل من حدة التباين بينهما
يتطلـب   الفضاء الـداخلي  جو اإلضاءة العام الذي يغطي      فأن  إذاً  

المكتبية يتسم بالمرونـة، حيـث    ضوءاً موجهاً خصيصاً لألعمال
ــائط أو   ــي الح يعتل
يوضع فوق المكتـب،    

المتدلي  كالذراع المرن
مــن الجــسم المنيــر 

 التنوع فـي    فضالً عن 
درجات الضوء، هـو    

لتـسليط   الحل األمثل
الضوء على المـستند    
ولوحة المفـاتيح دون    
إسقاطه على الـشاشة    

  .ذاتها
  
  
  
  



           

يجب انتقاء مصباح مثبت ذي كُم معـتم حتـى ال تـنعكس     ككذل
  .صورة جسم الضوء على الشاشة

بضوء النهار فيجب ان يكون ضـوء       الطبيعية  وبالنسبة لالضاءة   
النوافذ من على يسار الجالس لتالفي حدوث ظل عنـد الكتابـة ،             
وللحصول على نفس التأثير بالضوء االصطناعي يرفع مـستوى         

 بجـوار النوافـذ     التأثيرلنوافذ بحيث تكون قوة      بمحاذاة ا  اإلضاءة
ضعف قوة الوحدات االخـرى بمـضاعفة الوحـدة او اسـتخدام          

  .مصابيح ذات قوة اكبر 
 قاعات السينما والمسارح فيالحظ عادة ان هذه القاعات         إضاءةاما  

 فيها ضوء   مال يستخد تكون شبه مظلمة اثناء العروض ، لذا فانها         
ون مكيفة الهواء ومضاءة كلية باالضاءة      النهار كلية وهي لذلك تك    

  : بهذه القاعات على النحو التالي اإلضاءةالصناعية ، وتكون 
 في جميع االحوال مخفية تماماً من مستوى        اإلضاءةتكون وحدات     -

 المباشرة تكون عميقة في السقف بحيـث   اإلضاءةالبصر وفي حاالت    
            .تضيء فقط للجالس تحتها في دائرة  

عند الدخول والخـروج وفـي      (  العادية   األحوالتحتاج القاعة في     -
 تكون  50LUX متوسطة هادئة التزيد عن      إضاءةالى  ) االستراحات  

 مباشرة مركزة تكـون     أضواء غير مباشرة يضاف اليها      إضاءةعادة  
 .عميقة في سقف القاعة 



           

ــداً                       - ــضاً ج ــوءاً منخف ــي ض ــرض يعط ــاء الع ــي اثن ف
  . ليعطي انطباعاً حيوياً بالمكانعلى الكراسي) لوكساً 15حوالي ( 
يجب ان يكون النزول والصعود في مستوى االضاءة تـدريجياً           -

 . التغير المفاجىء عين المشاهد قال يضايحتى 

 األرض سفلية توضـع قـرب       بأضواء تزود الممرات والساللم     -
 األرضضوءه علـى    وتغطى بحيث اليرى المصباح وانما يسقط       

لالستدالل بـه عنـد     
 .السير 

ــد   - ــب تزوي يج
 إضاءةالمكان بوحدة   

ــن   ــوارىء ع للط
ــدات   ــق وح طري
ــضيء   ــاءة ت اض
الممرات وعالمـات   
الخـــروج عنـــد 

 .الطوارىء 



           

  
اما اضاءة المنازل السكنية فلكل فضاء داخلي اضاءته الخاصة بـه           

ألغراض أصبح من الممكن تصميم هذه الغرفة       فغرفة المعيشة مثالً    
وتحتـاج تلـك    كثيرة ودمجها لتصبح مساحات متعددة األغـراض 

درجات مختلفة من الضوء لتناسـب وتالئـم        من  الغرف إلى مزيج    
  .المختلفة لها االستعماالت

 فإضاءة المكان المخصص لمشاهدة التلفاز البد وأن تكون إضـاءة 

منخفضة شبه معتمة، مع إتاحة بعض الضوء لينير الطريق، حتـى           
  .الغرفة بصورة آمنة   الخروج والدخول إلىيسهل

  



           

 المختلفة لغرفة المعيـشة     االستخداماتأفضل وسيلة للدمج بين     ان  
                  و وجود تحكم في شـدة اإلضـاءة  ءمصادر الضو هي التنويع في

  .  الغرفةاستخداماتيستخدم حسب ) دايمر ( 
حدياً مثيـراً نظـراً     يعتبر ت فانه  تصميم اإلنارة في غرفة النوم       أما

لتنوع األنشطة المختلفة واحتياج كل منها لنوع مختلف من اإلضاءة          
إضاءة مريحة و مصممة  فالقراءة فوق السرير مثالً تتطلب توفير, 

بعناية بحيث تؤدي الوظيفة و تعطي الجمال المطلوب منهـا وقـد            
البعض إمكانية التحكم في شدتها بحيث تستخدم لغير القراءة  يفضل
   .أيضا

في المصمم  غفلها  يمة لغرفة النوم ويجب أن ال       همًاإلضاءة الطبيعة   
تــــصميم 
شــــبابيك 
واسعة حتى  

كانــت  لــو
تستخدم فـي   
النهار فقـط   
ــي   ــا ف أم
ساعات الليل  

أن ال تكون شديدة بل هادئة  تستبدل بإضاءة ظاهرة أو مخفية يفضل



           

ة اإلضاء و بشكل عام يمكن حصر وسائل تناسب أجواء غرفة النوم
  :يأت يالصناعية في غرفة النوم كما

وتكون عبارة عن إضاءة عامة تكون عـادة   : الطريقة التقليدية  -
تـستخدم عنـد    ثريا بسيطة و على جانب السرير أباجورة ناعمـة 

  الحاجة
الحـائط    في وحدات انارةعبارة عن  و تكون:الطريقة الحديثة   -

كما  باجورات فقطأو مجموعة أ, موزعة حول مواضع الحاجة لها 
هو شائع في غرف نوم الفنادق و هذا النوع يعطي إضاءة هادئة و             

  . مريحة جداً للغرفة
 
 
 
 
 
 
 

  
 المنزل التي تحتاج دراسـة جيـدة        فضاءاتمن  فهو  المطبخ  اما  

المطبخ منطقة عمل قبل أي  لنوعية اإلضاءة و أماكن توزيعها ألن
إضـافة   ن اإلضاءةعادة يحتاج المطبخ لثالث أشكال م .شيء آخر

  : للضوء الطبيعي
  



           

ف عادة و يفضل أن تكون      إضاءة عامة للمطبخ تكون في السق      -1
  .إضاءة مناسبة لجو العمل في المطبخ  لتعطياًأبيضفلورسنت 

الفرن حيـث   , الكاونتر, نقاط العمل كالمغسلة    لإضاءة مركزة    -2
  .الضوء ألداء أفضل داخل المطبخ مضاعفة كميةى لاتحتاج 

 

اءة جمالية كإضاءة تحت الخزائن أو فوقها و يتم التركيـز           إض -3
اإلضـاءة بـشكل كبيـرة فـي المطـابخ       على هذا النوع من

  .المفتوحة

1        2           3  
   )جمالية(        )مركزة(                ) عامة   ( 



           

 ذكره في موضوع تصميم االضاءة الصناعية       ومن خالل ما تقدم    
نتوصل الى عدد من الشروط الواجب توفرهـا للحـصول علـى        

   :االضاءة الجيدة في الفضاءات الداخلية وهي
الفـيض الـضوئي    ) وحدات االضاءة   (  ان تعطي المصابيح     -1

  .الالزم لتوفير االضاءة المناسبة للعمل الذي يتم بالفضاء 
قدر االمكـان بمعنـى ان يكـون     ان تكون االضاءة متجانسة     -2

 . جداً في جميع انحاء الفضاء الداخلياًمستوى االضاءة متقارب

ر في مـستوى البـصر   سبب االنبهاان ال يوجد مصدر توهج ي   -3
  .لالنسان العادي 

ان يتفادى بقدر االمكان وجود ظالل ناتجة عن سـوء توزيـع            -4
  .المصادر الضوئية بالفضاء 



           

  
  Shade & Shadowsالظل والظالل  ٍ 

  
هو موضوع مرتبط بعملية االضاءة الداخلية والخارجيـة        

 علـى   فما حالتان تساعدان العين علـى تعـر       فالظل والظالل ه  
نوع العالقات بين السطوح المختلفة فالـسطح       ئات واستيعاب   الهي

بالظل ال يتسلم ضوءاً مباشراً او منتشراً من مصدر االضاءة النه           
ـ            ه يقـع   ال يواجه الضوء كلياً او جزئياً اما السطح في الظالل فان

الوصول اليه ، ولكنه يواجـه      خلف عائق يمنع اشعة الضوء من       
انه على الرغم من اخـتالف      رة  المصدر الضوئي والجدير باالشا   

يرين على  شدة الضوء نهاراً او ليالً مما يجعل الظل والظالل متغ         
فانهما يمتلكان تأثيراً واضحاً في     ) بين الحدة واالنتشار    ( السطوح  

اعطاء تفاصيل ومواصفات الكتل المنظـورة ومـن االعتبـارات      
  :التصميمية التي يجب ان تاخذ بنظر االعتبار 

   
  . تحقيق العالقة بين الهيئة ،الملمس والنسق اعتبارات -1
اعتبارات خاصة مثل تجنب المساحات المظلمة لتوفير االمان         -2

 .وتجنب االرباك في الحركة 



           

اعتبارات سايكولوجية مثل توفير الظل فـي المنـاطق ذات           -3
 .السطوع الشمسي العالي 

اعتبارات جمالية مثل التالعب بالظل والضوء في الواجهات         -4
 .ات العمارية وزيادة حيوتها والمساح

اعتبارات تتعلق باالشعة الضوئية المنعكسة والتـي تعطـي          -5
 .درجات ال متناهية من الظالل الخلفية 

اعتبارات تتعلق بالحصول على انعكاسـات متحركـة علـى           -6
 .السطوح المقابلة للسطوح المائية 

اعتبارات تتعلق بخلق التناقض بين الهيئة والشكل من جهـة           -7
 .ية من جهة اخرى وبالخلف

  
ومنها ما تتعلق بزيادة او تقليل العمق البصري وبالتـالي التاكيـد            
شعورياً بان العناصر تقع على بعد اكبر او اقـل مـن ابعادهـا              

  .ة عن الناظر يالحقيق
  
  
  
  
  



           

  
 
 

 كيفية التالعب بعملية الظل والظالل من خالل الضوء الطبيعي في الفضاء الداخلي



           

  اإلضاءة واللون 
  

 تأثيرات االضاءة المعتمدة علـى مـصدرها ولونهـا          تعد
ة من العوامل المهمة المؤثرة علـى       وكونها مباشرة او غير مباشر    

االحساس بالتجربة المكانية وعلى تعريف هوية الفـضاء وعمقـه     
الحسي المعنوي وفي تحقيق الهيمنة الروحية لبعض الفـضاءات         

  .الداخلية 
 الـضوئية   األمـواج ان قيمة ودرجة اللون وقابليته على عكـس         

مـستعمل   الكلية للفـضاء ال    اإلضاءةالمختلفة له تأثير كبير على      
واللون كفيل بزيادة القيمة الحقيقة للـضوء المـستخدم ، وبهـذا            

 والسقوف له تأثير    واألرضيات والجدران   األثاثالمجال فان لون    
لفـضاء   ا وأثـاث  الموجودة ، فسطوح الغرفة      اإلضاءةكبير على   

 من عكس الـضوء     غرضم مثالً يجب ان تعالج بحيث تخدم ال       العا
ــحيح  ــع ص ــلوت.بتوزي ــدد او تقل ــة                       ح ــسبة درج ــن ن  م

 النهائيـة  األعمـال  ويفترض ان تكـون   Brightnessالسطوع 
  . غير لماعة لألسطح



           

  
وللتقليل من االنعكاس الحاصل ايضاً يفـضل ان يـستعمل فـي            
االعمدة او الجدران الصغيرة المساحة او لالبنية معاً و اليجـوز           

فذة بسبب التباين الحاد مع     استعمال االلوان المشرقة على جدار النا     
الضوء الطبيعي او على الجدار الذي يواجه العاملين بشكل مباشر          
، كما ان االلوان الفاتحة في اكساء االرضيات تعتبر مقنعـة فـي          

  .االستعمال 
ــة   ــوان المعدني ــا االل ام
والخشب ذو اللون الفـاتح     
الرصاصي ، االخـضر ،     
البيج فتعتبر الواناً مريحـة     

عملت في االثاث   اذا ما است  
والمعدات وقد ينفع استخدام    
الوان معدنية مثـل اللـون      
ــوان ذات  ــذهبي او االل ال
السطوع الضوئي من خلق    
فضاءات مضيئة فضالً عن    

  .تقليل وحدات االضاءة 
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  الخامات في التصميم الداخلي  

  
تنوعت اساليب المعالجات التصميمية للفضاءات المعاصرة      
استناداً الى مفهومي الوظيفة والتعبير ، حيـث أصـبحت جميـع            

 مرشحة الن توظف ضمن عناصر التصميم       الخامات وبال استثناء  
الداخلي ، تعتبر الخامات من العناصر التكميلية لالبنية المختلفة ،          
وان هناك انواع مختلفة من الخامـات التـي تـستعمل ألنهـاء             
االرضيات الداخلية والخارجية والجدران والسقوف فـضالً عـن         

  .استخدامها في قطع االثاث 
صرة قد تتطلب احياناً معالجة من نوع       ان الفضاءات الداخلية المعا   

خاص في محاولة للحصول على مواصفات توافـق الوظيفـة او           
ـ لمعاصرة ، لذا يحاول المصمم الداخلي دائمـاً توظ        االفعالية   ف ي

الخامات وايجاد مجاالت وعالقات مختلفة في الفضاء الداخلي من         
 خالل ابداعاته ، سواء من خالل االثاث ، المحـددات ، المـواد            

قابلـة  ) الخامـات   ( على ان يبقى هذا العنصر      .الخ  ...التكميلية  
للتغير وقت الحاجة للضرورات والتوسعات المـستقبلية وعمومـاً      
تنقسم الخامات فـي الفـضاءات الداخليـة لالبنيـة بأمكانياتهـا            
واغراضها الى نوعين ، منها الخامات المحلية والخامات الحديثة         



           

يار الخامة المالئمة لكل عنصر من      وللمصمم الداخلي دور في اخت    
 مما يكون له تـأثيره    عناصر الفضاء الداخلي وهو جزء من عمله        

  .على طبيعة الفضاء الداخلي 

  بين الوان الخامات واالضاءة المستخدمة في الفضاءات الداخليةالعالقة



           

  
   بعض انواع الخامات في التصميم الداخلي

  
في عملية التصميم الداخلي يتم اختيار الخامـات ومـواد          
االنهاء العتبارات تقنية من جانب والعتبارات رمزية وتعبيريـة         

 فعاليـة معينـة ،      من جانب اخر ، فلكل وضع او محيط يحتضن        
خامات مالئمة معينة تناسب طبيعته االستعمالية وترمـز لحقيقـة          
اجتماعية اقتصادية ، فضالً عن خصائص هذه الخامات البصرية         

وقـد تـرتبط    ) والشمية احياناً   ( والخصائص الصوتية والملمسية    
مثل ارتباط البالطات   ( خامات معينة بطرز بنائية او انماط محددة        

ويختلـف االداء المعنـوي     ) زرقاء بقبـاب الجوامـع      الخزفية ال 
  :للخامات اعتماداً على كونها طبيعية او مصنعة ومن هذه المواد 

Brickالطابوق   ويمتاز بتكلفته االقتصادية الرخيـصة والعـزل    
الحراري الجيد ، العزل الصوتي وسـهولة التكـوين واالنتـاج           

بطة ، وكونـه مـادة      واالستعمال وسهولة تلوينه وتقبله للمواد الرا     
صلدة وسهلة الصيانة ، متنوع االبعاد ، ماصاً للزيوت والشحوم ،           

الخ من المواصفات التي يتمتع بها وهو على انواع         ..مضاد للنار   
كثيرة ويستخدم في البناء والتكـسية واقامـة القواطـع الداخليـة            

  Stoneالحجـر  الى جانب الطابوق هنالك .والنقوش والزخارف 



           

 يتميز بسهولة التشكيل والبناء ، ويستخدم في كثير من          وهو االخر 
المعالجات الداخلية اللونية ، كما يستعمل فـي عمـل الـساللم او     
بشكل زخارف في المعالجات الداخلية والخارجية ، ومن الخامات         

Marbleالمرمر االخرى   ويمتاز بسطوح جميلة وبتعدد الوانـه   
فـي  ) بيعيـة والـصناعية     الط( وتعرقاته ويستخدم بكافة انواعه     

فضاءات االماكن المزدحمة مثل فـضاءات العـرض والمـداخل     
والساللم كما في المتاحف والمعارض الفنية والمتـاجر والفنـادق          

  .الخ لكثرة الحركة واالستخدام ..وصاالت المطارات 
 وتطلق عـادة هـذه التـسمية علـى      Ceramicالسيراميك اما 

التصميم الـداخلي مثـل تغليـف       البالطات المستخدمة في اعمال     
الحمامات والمطابخ ، وتمتاز هذه البالطات ببعض المواصـفات         

منها قوة التحمل العاليـة     
ــاه  ــاثره بالمي ــدم ت وع
والرطوبة وثبـات لونـه     
وسهولة غسله وتنظيفه ،    
وتنوع هيئاتـه وابعـاده     
والوانه وزخارفه ومتانته   
كما انـه عـاكس جيـد       

  .للصوت 



           



           

ن مواد التكسية المـستخدمة فـي ارضـيات          م بالطات الموزائيك 
مختلف االبنية واستخدامه يكون في القاعات والممرات وارضيات        
المطابخ والحمامات ودورات المياه ، ويمتاز بمظهـره الجميـل          

  .الخ من المواصفات ..وسهولة التنظيف 
ومن الخامات االخرى التي يكثـر اسـتخدامها فـي الفـضاءات            

، الخـشب  او االنهاء او في صنع االثـاث        الداخلية سواء للتكسية    
Wood  وهو يستخدم اما طبيعياً او مصنعاً في تجليد الحوائط او 

االرضيات او في الديكورات الداخلية ، وهو على انواع مختلفـة           
الجص ويعد  .ومواصفات عديدة حسب متطلبات التصميم الداخلي       

Plaster  مـا   مادة عازلة للصوت والحرارة وعاكساً للـضوء ا
يلعـب   ، الحديد والنحـاس  استعماالت  فضالً عن بالنسبة للمعادن   

Aluminumااللمنيوم   دوراً في تصنيع االثـاث والمجـاالت    
الداخلية االخرى كاالبواب والشبابيك ، حيث يمتاز بالخفة والقـوة          

  .فضالً عن المرونة االستخدامية المطلوبة 



           



           

  
  ليتنوع استخدامات الخامات في التصميم الداخ

  
 أنواع كما ظهرت  Glassللزجاج وقد ظهرت استخدامات عديدة 

 الزجاجيـة   األنابيـب عديدة منه ، الشفاف ونـصف الـشفاف ،          
والزجاج ذو البريق ، الزجاج المشكل بالحرارة ، الزجاج الملون          

 ، البالسـتك الزجـاجي ،    األلمنيوم، والزجاج المغطى بطبقة من      
عة وكثيرة فـي الفـضاءات      الطابوق الزجاجي واستخداماته واس   

  .الداخلية 
Mirrorsالمرايا و  اصبح لها دور في الفـضاءات  األخرى هي  

الداخلية المعاصرة من خالل زيادة تاثيراتها الممتعـة وطبيعتهـا          
ــصرية  البـ
ــة  والمنظوري
والتي تجعـل   
ــضاء  الفــ
ــساً  منعكــ
وواسعاً فـي   
نظـــــر 

  .المستخدم 



           

ها استخدامات ذات مديات     من المواد الحديثة التي ل      البالستك ويعد
واسعة في جميع مجاالت التـصميم الـداخلي وبـانواع مختلفـة            
واشكال عديدة ومنها الواح البالستك المصنوعة خصيصاً لتغطية        
الجدران حيث يمتاز بالمتانة والصالبة والرقة ، وخفـة الـوزن           

ـ وتنوع االلوان وكثرة الزخارف وتنوع المل      س وعـدم احتيـاج     م
كمـا يوجـد    .ومقاومتها للبقع وسهولة الصيانة     سطوحها لالنهاء   

الكثير من الخامات المصنعة الحديثة التي ال حصر لها ولمسمياتها          
البولي اثلين   Linoleumاللينوليوم في التصميم الداخلي ، منها 

PVC  الفينيـل ، Vinyl   ورق الجـدران ، Wallpapers  ، 
االرضيات  وهي من خامات انهاء  Carpet اوالسجاد والكاربت

والجدران وهي ذات تصاميم متنوعة وبطريقة حديثة وزخـارف         
جميلة ، خصوصاً عند استخدامه في تغطية مسطحات واسعة في          

  .االرضيات 



           

  
مختلفـة   أنـواع  ضمن مواد االنهاء وهي علـى        األصباغوتعتبر  

وحسب استخدامها النهاء الجدران والسقوف الداخليـة ، ومنهـا          
لدهنية وتكون حـسب اللـون المثبـت فـي           الزيتية او ا   األصباغ

 لنفاذ الرطوبة الى الجـدران      نعةالمواصفات الخاصة بها وهي ما    
 مختلفة منها سهولة تنظيفها اما النوع االخر فهـو          إمكانياتوذات  

 المستحلبة المائية وهي اصباغ متكونة من سائل كثيـف          األصباغ
للحـصول  يحتوي مادة الفينيل وتمتاز بامكانية مزجها مع بعضها         

على درجات لونية والوان جديدة مختلفة اضـافة الـى الوانهـا            
االصلية ، هذا وقد تتطلب عملية التصميم الداخلي استخدام اصباغ          
ذات مواصفات معينة منها طالءات مقاومة للرطوبـة واعمـال          

  ?.عازلة للصوت أو الحرارة  التعرية او
  إال أن بنية ، لقد تعددت مؤخراً طرق ومواد التشطيب النهائي لأل

مازالت هـي أسـهل وأرخـص أنـواع         )  الدهانات  ( االصباغ  
 .التشطيب

ونتيجة لذلك انتشرت صناعتها انتشاراً واسعاً وتطورت أنواعهـا         
ويتضح دور االصباغ كما قلنا في كونها تلك الطبقة  واستخداماتها

الجـدران، األسـقف،    (األخيرة التي تكسى أو تطلى بها األسطح 



           

لتضفي طابعاً جماليـاً وزخرفـاً    )، الخشب ، المعادناألرضيات
  . خاصاً على األبنية تارة أو لتحمي األسطح من التلف تارة أخرى

  
  

  واالثاثتلعب االصباغ دوراً مهما في انهاءات الجدران والسقوف



           

عموماً يعتمد تنظيم الخامات في الفضاءات الداخلية واسـتخدامها         
على وعي وادراك المصمم الداخلي لكل ما هو مناسب منها لنوع           

ي ، اي بمعنى اخر مـدى المـام         العنصر ولوظيفة الفضاء الداخل   
المصمم الداخلي بالقيمة العملية لمعـايير معينـة فـي العمليـة            

  .التصميمية 

 شكل يوضح تنظيم الخامات في الفضاءات الداخلية



           

  
  المتطلبات التصميمية للخامات 

  
يعرف انهاء االرضيات بانـه الطبقـة االخيـرة لهيكـل           

  .االرضية والتي يجب ان تحقق الوظيفة والجمال 
 وثانويـة ، منهـا      تتكون االرضيات عموماً من عناصر اساسية     

بالطات الرخام والمرمر وبالطات الموزائيك مع الواح خـشبية         
ونسيج رابط او سجاد كأثاث االرضية ، والواح الخشب وهـي           
تستخدم في بعض االحيان حسب الظروف المناخية والجو العام         
وقد وضعت عدد من المواصـفات العامـة المطلوبـة العـداد          

  :منها الرضيات وانهائها ، ا
  
ب ان تكون مواد االنهاء متينة ومقاومـة للمتغيـرات          يج -1

الفيزياوية وتقاوم المشي المستمر وحركة االثاث بين فترة        
  .واخرى 

تكون سهلة االدامة ومقاومـة لالوسـاخ ، الرطوبـة ،            -2
ولمقاومة .الدهون ، االصباغ وخاصة في مساحات العمل        

االوساخ يمكن ان تكون القيمة اللونيـة متوسـطة او ان           



           

ن النقوش بسيطة بحيث ال تجمع االوساخ او ان يكون          تكو
  .اً ومؤثراللون فعاالً

ودة والدفء اما   يجب ان تعطي االحساس بالدفء او البر       -3
حساس يتحقق من خالل ملمس المـواد       حقيقياً او مجرد أ   

وقيمتها اللونية كان تكون داكنة او ذات درجة دافئة وفي          
 . أكثر اًحالجو الحار يكون االحساس بالبرودة مري

االرضيات المعرضة للرطوبة ينـصح فيهـا باسـتخدام          -4
الخامات الصلبة لمقاومتها حيث تعكس السطوح الـصلبة        
االصوات الناتجة داخل الفضاءات مـن خـالل المـشي          
وحركة االثاث وغيرها ، واالرضيات المرنة يمكـن ان         

 .تمتص جزء من هذه الضوضاء 

ها وكـل مـا      الملمس الفيزياوي للخامات وكيفية وصـف      -5
 يعطينا طبيعة خامـات     عنهايتعلق بالنمط البصري الناتج     
 االرضية وشخصية الفضاء 

  
اما بالنسبة للجدران فهي ال تختلـف كثيـراً عـن مواصـفات             
االرضيات العامة سواء باختالف الخامات وطريقة المعالجة في        
كثير من االحيان ، حيث ان خامات الجدران متنوعـة بتنـوع            

 اعتبرت مثالً خامة الطـابوق مـن المعالجـات          الفضاءات وقد 



           

المتميزة ، مرغوب بها في بداية القرن الواحد والعشرين فضالً          
عن االنهاء بطبقات الجص والطالء فان هنـاك ورق الجـدران           
والذي يتميز بمواصفات كثيرة تالئم جدران وفضاءات معينـة ،          
ـ          ا االلوان الفعالة والملمس لكثير مـن خامـات الجـدران ومنه

الطابوق والحجر اللذان يعتبران من مواد االنهاء الرئيسية التـي          
مادة االسمنت التي تدخل    فعاالً في العملية التصميمية     تلعب دوراً   

في انشاء معظم الفضاءات المعاصرة يمكن ان تعـالج بـالوان           
  .وملمس مؤثر 

اما بالنسبة للسقوف فهي احدى الضرورات االساسية في اعمال         
اخلي اذ يجب معالجة السقوف في االماكن المختلفـة         التصميم الد 

حسب وظيفة تلك االماكن وحسب االنشطة المـؤداة بـداخلها ،           
ويجب معالجتها ايضاً طبقاً لمعطيات التـصميم الـداخلي لهـذا           
الفضاء او ذاك ، اذ لكل فضاء حالته الخاصة التي تتطلب نوعاً            

رى المتبعة فـي    معيناً من المعالجة لتتماشى مع المعالجات االخ      
  .بقية اجزاء الفضاء كالجدران واالرضيات 



           

  
  ا���دة

Material 
  ا���Zة

Character 
l9ا��8ا  

Association 
 �N�ا  

Examples 

�A� �ا��5, ا  
 live stone 

ا�jjjjjjjjjjjjjjjjjjO��اء ، 
ا�	�	Pjjjjj وا���jjjjjة 

  وا��7ن

ا��+*�9 ، ا�
�ر ،  
8� �jjjjjjjj*�G	�jjjjjjjjل  
  �jjjjjjj�;�8� اد�jjjjjjjو�
  �jjjjj*,�G �jjjjj�?�	و�
 kjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj��Uو��از

 e!jjM�وا �jj8�'��ا
����A/�اد ا�	وا�  

 1jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjا���ا�
  وا� ���را��Uت

ا�,��jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjم 
Marble 

ا�/���O وا��*	���  
  وا�W,اء 

     i�Aj; ، �/�	? اد��
jj*,G,ي ، أ�jj!�ب 
 �b�'
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�
و:+�,�jj6 ز"�jjج ، 

  ��اد ��8;�� 

    1��j"و �ج �5��
 �/�  ا��o�oة �6 ا�

 e!jjjjjjjjjjjjjjjjjjjM�ا
Wood  

 ��jjjjفء ا�jjjj;��7 وا
 ��8د ا�O�8	�ل –

 �5*,. ,�b  

 jj'�س وا�jj5/�اص ا,
وا�',و;jj+ ، ا� ��jjن  
، ا���9jjjjjj و��jjjjjjاد 
  �jjjjj�8�'3 Pjjjjj:@	:
وا�!�ب �9 ا;�اع   

  ا�,ى 

�jjjjjjj6 ا�	�Ajjjjjjjآ9  
وا�	/jjjjjjjjjjjjjjjjjjj!�ت 
  �jjjjjj6 ة,�(
jjjjjj�ا
  �/�r3 ا�)�:�ت 

ا���jjjjjjjjjjjjjjjjj:�ق 
Brick  

0	���jjjjjjj و��jjjjjjj8د  
  �jjjjjj6 ل�	8�jjjjjOا�
  �M��s ا�	/!�ت 

ا��A,ا��k و�	�?��   
�M6ر*�jjjjj وا�	�jjjjjاد  
 +jjj;وا�',و �jjj���	�ا
وا�/i�A ا�	+�,ف  
وا�'jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj,اص 

  ا��5*�*� وا�دوات 

 �jj�M*ر��ا� �jj�/:ا�
ا���*	�jjjjj ا�	�jjjjj8د  

 ��  ��ه��

ا�	�jjjjjjjjjjjjjjjjjjjj8ن 
Metal 

ا� ��jjjjjjءة وا���jjjjjjة 
  وا�',ودة 

 �8/
jjjjj	�اد ا�jjjjj	�ا
 �b�'
jjjjjjjjjjjjjjjjj	�وا
  وا�	���� وا�+"�ج 

  �jjjjjj�/:ا� ejjjjjj�bا
  ا����8 

  جدول مرافقة الخامات



           

  
  

 طريقة معالجة خامات إنهاء األرضيات والسقوف في التصميم الداخلي



           

  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                    


 ا��ا�����  ا�-mT وا����R �9 ا��

 ا��ا��� ا7_�ث��   �9 ا��
   ا7_�ثا����ر 
  ا7_�ث\8از 
   و����02 ا7_�ث�#اد 
  ا7_�ث أM#اع
   ا�M�-Mf وا��1��R ا7_�ث


 ا��ا�����  ا�&$�]8 ا��Z=$�  �9 ا��

        الفصلالفصلالفصلالفصل

7 



           

  السطح و الملمس في التصميم الداخلي 
  
  السطح  -   

  
ح هو ما يغلف الفضاءات ويكون الكتل واالشـكال ،          السط

كونـة  مة الجمالية للمـستويات ال    يوالسطح المعماري هو الخاص   
باسـتعمال  ،  لالشكال التصميمية ، ويستطيع المصمم الـداخلي        

ان يزيد او يقلل من االحـساس بهـذه         التأثير في السطح    وسائل  
ي الكتل واالشكال ، فالسطح اول مـؤثرات العمـل التـصميم          

المشاهد العادي الذي تشده اوالً مؤثرات السطح وقد        واقربها الى   
اليستطيع ان يفسر الرابطة بين هذه المؤثرات وبين الموضـوع          

  .او الوظيفة التي ادت اليها ، ولكنه يحس بها 
    من الدراسة الجماليـة     اً اساسي ان دراسة ومعالجة االسطح جزء 

لجميـع عناصـر    للعمل التصميمي تدخل ضمن تكامل التـأثير        
العمل التصميمي وتؤدي وبشكل متكافىء ومتـواز مـع بقيـة           

  .العناصر الى تحقيق العالقة بين االنسان والعمل المعماري 
الملمـس واللـون وهاتـان      : التاثير هـي    ووسائل السطح في    

ن من خواص السطح المعماري هما المتغيران اللـذان         الخاصيتا
تلبية الحتياجات الوظيفة ،    يستطيع المصمم الداخلي التحكم بهما      



           

وليخدم في النهاية هدف المصمم الداخلي في الشكل الذي تشكل          
  .احتياجات الوظيفة الدوافع الداخلية والحقيقية له 

  
   الملمس -
  

هو التاثير البصري للسطح المعماري الواقع تحت الضوء ومـا          
يحدث على السطح المعماري من تداخل بين الـضوء والظـل           

لوان بتأثير من المادة المكونة للسطح ، طبيعتهـا ،          ودرجات اال 
طريقة تكوينها ، الوانها ، هو الذي يعطـي لالنـسان احـساساً             

م من مصادر الطاقـة     بملمس معين للسطح والملمس مصدر مه     
م من عوامل التشكيل العام     الجمالية للسطح المعماري وعامل مه    

  .للعناصر والكتل والفراغات المعمارية 
اصية مميزة للسطح تنتج من بنائه المجـسم بثالثـة          فالملمس خ 

 او الخـشونة   Smoothnessابعاد ، ونـصف بـه النعومـة    
Roughness ن لمختلفة ويمكن تصنيف نوعين رئيسي للسطوح ا

  : من الملمس 
  
  



           

 Tactileوهو ما نحسه باللمس   : الحقيقي -

   
 وهو مانحسه بالبصر والـذي يمثـل االنطبـاع          :البصري   -

 من المظهر الخارجي للنسيج الغطـائي       البصري
الطبيعي او الصناعي لالجـسام واالشـياء التـي         

 .نراها 
 

يلعب الضوء دوراً بارزاً في اظهار الملمـس حيـث ان لقـوة             
واتجاه الضوء تاثيراً واضحاً في استيعاب ملمـس الـسطوح ،           

) خلف النـاظر    ( فالسطح الخشن المضاء مباشرة بضوء قوي       
ما لو شوهد من نفس النقطة ، ولكـن بتغيـر           يبدو أقل خشونة م   

موقع الضوء الى الجانب ، هذا الن الـضوء الجـانبي يـسبب             
  .تأثيرات جانبية للظل والظالل 

ان الضوء يؤكد الطبيعة الفيزياوية لملمس السطح ويوضح بناءه         
المجسم الثالثي االبعاد ، وبصورة عامـة الـسطوح الـصقيلة           

ا السطوح  لنظر من بعد ، بينم    لضوء وتجذب ا  الالمعة ، تعكس ا   
المتوسطة الخشونة ، تمتص الضوء وتشتته في اتجاهات مختلفة         
وغير متساوية ، اما السطوح الخشنة جداً فانها تظهـر ظـالالً            
واضحة عندما تضاء بضوء مباشر كما ان مسافة النظر لها دور         
في اظهار الملمس فكلما زادت مـسافة النظـر بـين المـشاهد          



           

حساس بالملمس ، فالمواد الخشنة فـي الطبيعـة         والسطح قل اال  
عندما نراها عن بعد تبدو ناعمة غير خشنة اال عنـدما نقتـرب             
منها اكثر ، وان الملمس الخشن يجعل الـسطح يبـدو اصـغر             

  .واقرب ، ويزيد من وزنه البصري 
يني للسطح ، يقوم علـى      يويأتي النسق الزخرفي وهو تصميم تز     

سطح ن جملة العوامل التي تعطي ال     عين م اساس تكرار او رسم م    
ملمساً معيناً ، وعندما تـصغر النقـشة الـى درجـة ان تفقـد               
شخصيتها الذاتية تصبح جزءاً من ملمس السطح ، ويخلق النسق          
حركة للعين لتتبع خطوطها وتدرس عالقاتها وتترجم تفاصـيلها         
وتفهم دالالتها ، وهي اما ان تكون انشائية مع السطح ذاته ، او             

 ان يكون مستقراً    فة عليه بعد انشاءه والنسق الزخرفي يمكن      مضا
  : ي او موجه وكما يأت

    Static patternالنسق الزخرفي المستقر   - أ
تمتلك توازناً بين العناصر االفقية والعمودية المكونة لهـا ،          

ا وهذا له تاثير بصري     هبحيث نجد ان الناظر ينجذب باتجاه     
تلفـة او ضـمن البيئـة       يميز من خالله بين االشـياء المخ      

  landmark وجود نقطة داللـة  دالمحيطة ، خصوصاً عن
اً تكـون    مستقر اً زخرفي اًبحيث يكون الشيء الذي يمتلك نسق     

  .تلك النقطة الدالة خلفيته 



           

  



           

  
  : النسق الزخرفي الموجه -ب

حيـث  ) افقياً ، عمودياً او مائالً      ( كون له اتجاهاً معيناً      وي
  .ه ينجذب النظر الي

 التنوع في النسق الزخرفي والدالالت الرمزية داخل الفضاءات المعمارية



           

  
  االثاث في التصميم الداخلي 

  
 االثاث العامل الرئيسي والمهم في تصميم الفضاءات الداخلية         يعد

وبدونه التكتمل مقومات التصميم الداخلي ، فهـو الوسـيط بـين            
العمارة ومستعمليها حيث تنقلنا في الشكل والمقياس بين الفـضاء          

يـراً وملحوظـاً    بالداخلي واالنسان ، ولقد تطور االثاث تطوراً ك       
نتيجة للتطور الصناعي السريع بعد الحرب العالمية الثانيـة فـي           
القرن الماضي ، اي اصبح مفهومه يختلف عما كان عليـه فـي             

 بعد  السابق ففي سنوات ما   
الحرب العالميـة الثانيـة      

ــدخ ــدة تل ــار جدي  افك
للمعيشة والحياة فضالً عن    
ان تأثير الخامات الحديثة    

جي ادى  والتطور التكنولو 
الــى بعــض االبــداعات 
الجديدة في مجال التصميم    

   .الداخلي والتأثيث 



           

  
ونتيجة هذا التطور فان صناعة االثاث للفضاءات الداخلية بـشكل          
مختلف ومتخصص وفق نوع الفضاء المطلوب ، فأثاث المطـبخ          

جي والحداثـة فـي     وفي المنزل مثالً بدأ يعبر عن التطور التكنول       
يت غرفة المعيشة في القرن الماضي تعبر عن        المواد ، في حين بق    

القيم التقليدية والتعبير عن الراحة والخـصوصية ، والفـضاءات          
االدارية اعتبرت احدى الفضاءات المهمة المعبرة عن تلك الفترة         
حيث بدأ ظهور االجهزة المكتبية الحديثة بشكل واضح ومؤثر في          

ث نال اهتماماً كبيراً    التصميم الداخلي للفضاءات وبالتالي فأن االثا     
وخاصة من قبل مصممي االثاث الداخلي والمعماريين ولما له من          
تاثير على راحة االنسان وتوفير احتياجاته فـضالً عـن كونـه            

 بالتكوين البصري للفضاء الداخلي ويلعب من خالل شكله         اًمرتبط
لوانه ، وتركيبه دوراً مهمـاً فـي اعطـاء    أسه ،   يا، خطوطه ومق  

  .لخواص التعبيرية للفضاء الداخلي الصفات وا



           



           

  
  اختيار االثاث

   
في عملية اختيار االثاث ضمن التصميم الداخلي فان قطـع   
االثاث ممكن ان تكون خطية ، سطحية او حجميـة وخطوطهـا            
ممكن ان تكون مستقيمة ، مضلعة او منحنية ، متعامدة او حـرة             

دافئة او خشنة   المعة او ناعمة ،      الشكل ، ويمكن ان تكون صقيلة     
ن من  حد لها وفي كل االحوال يجب ان يتوفر نوعا         وذات الوان ال  

  :االعتبارات الختيارها 
 في هذا المجال فان العوامل االنسانية       :االعتبارات الوظيفية    -1

 .تؤثر تأثيراً كبيراً على شكل االثاث ونسبه ومقاسه 



           

  
بط  يجب ان يوفر الراحـة الفيزياويـة ويـرت         األثاث تصميم   أن

ها كما تؤثر عند    ع طبيعة الفعالية التي يقوم بأدائ     مفهوم الراحة م  
 حسب مجموعـات    األثاث طريقة ترتيب    األثاثاستعمالنا لقطعة   

  Modular Unitتعتمد في تنظيمها على وحدة قياسية معينـة  
تسهل عملية ترتيبها وتشكل اكبـر اسـتمرارية ممكنـة منهـا            

  . اإلمكان واالستفادة من الفضاء قدر
 ان العناصـر البـصرية      :االعتبارات البيئيـة والجماليـة       -2

 من خط   األثاثالتي تشكل الحافات الخارجية لكتلة      الظاهرية  
 المعبر عـن  األساسوشكل ونسبة وخامة ولون ونسيج ، هي       

 فضالً  األثاث وظيفة   ألدراك التعبيرية الحسية والجمالية     الحالة
م فـي اختيـار     عن ذلك فان هناك عوامل اخرى مؤثرة تتحك       

تحقيق المظهر المقنع   واالثاث ومنها المتانة وسهولة الصيانة      
 .الخ ..الكلفة المقبولة و، 

  الخيارات كثيرة امام ذوي االختصاص في اختيار انواع االثاث المناسب 

 



           

ز االثاثطُر  
   

تتأثر أشكال قطع االثاث فضالً عن الخامـة وطريقـة تـصنيعها            
بالعصر الموجودة فيه ، اذ ان لكل حقبة زمنية انواعها المألوفـة            

ميع عناصر التصميم الداخلي    واسلوبها الخاص الذي يؤثر على ج     
كما ان االثـاث يـرتبط    ،

بفعاليــات تتحــول عنــد 
االسـتخدام الـى عــرف   
وتقليد ويحصل هذا فـي     
ــستقرة   ــات الم المجتمع
والمتطورة ويبـدو جليـاً     
وواضحاً في قطع اثـاث     
حضارة وادي الرافـدين    
ومصر القديمة اضافة الى    
الكثير مـن المجتمعـات     

  .االوربية والغربية 
  
  
  

 نموذج لكرسي جلوس تاريخي



           

  
    وخاماتهاد االثاثمو
  

تلـف فـي    تتعدد المواد المستخدمة في صـناعة االثـاث وتخ        
لقوى المختلفة مـن شـد وقـص        مواصفاتها من حيث تحملها ا    

وضغط وغيرها من االجهادات    
، وتتوقف متانة اي وحدة اثاث      
ومقاومتها للظـروف البيئيـة     
على نوعية المواد المستخدمة    
فــي تــصنيعها ومواصــفاتها 

داخلي مـن حيـث     للتصميم ال 
تكوينه الهيكلي المالئم لطبيعة    
المواد المصنع منها وبما يحقق     

االداء الوظيفي االمثل ، وقد تطرقنا لخامات الفضاءات الداخلية         
والكثير منها يدخل في تصنيع االثاث مثل االخـشاب واللـدائن           

  .والمعادن 
لذلك على المصمم الداخلي ان يحسن اختيار المـادة المالئمـة           

عية التصميم المطلوب ومجمل االنشطة التي سيتعرض لها ،         لنو



           

من ظروف بيئية مختلفة وطبيعة الوظيفة المطلوب ادائهـا مـع           
  .حساب المكانية التشكيل والتصنيع باسرع واقل كلفة ممكنة 

 تنوع خامات االثاث



           

  
  انواع االثاث 

  
يشكل االثاث بأشكاله وانواعه المختلفة العنصر االساسي        

 الفرد والفضاء الداخلي الـذي يـشغله        الذي يحقق العالقات بين   
ويمكنه بذلك ان يقدم انتقاله او تحويل في الشكل والمقياس لذلك           

باالضافة الى ان االثاث يحقق وظائف محـددة ، فانـه      .الفضاء  
يلعب الدور الرئيسي في التصميم وابراز الـصفات التعبيريـة          

لـشكل  للفضاء الداخلي الذي يشغله من خالل مميزاته المتمثلة با        
مـة  الخ ، والتي تعتبر عناصر بـصرية مه       ..س  مواللون والمل 

يمكن للمصمم الداخلي اذا احسن اختيارها وتوظيفها من خـالل          
  .مبادىء التكوين المالئمة الخروج بنتائج تصميمية متميزة 

 في الفضاءات الداخلية     انواع كثيرة من االثاث المستخدم     وهنالك
اليات والوظائف ، اال اننا نستطيع      المختلفة لالبنية وبأختالف الفع   
  .ان نعد بعض من هذه االنواع 

تحمـل وزن وهيئـة مـن       تيجب ان يصمم ل    : اثاث الجلوس  -
يستخدمها وحسب طبيعة االستخدام ومنها اثاث جلـوس عـام ،           

  .اثاث جلوس مكتبي ، اثاث جلوس للراحة واالسترخاء 



           

انواع كثيرة من اثاث الجلوس التي تتيح للمصمم الداخلي ان يختار من بينها ما 
 ضاء الداخلي التصميم  والفعالية وفق وظيفة الفبيناس



           

  
ـ        : الطاوالت  وأفقيـة ستوية  تكون الطاوالت بـصورة عامـة م

كالطعام والعمل ، الخزن ، العرض ، حيث        المختلفة   ولألغراض
يجب ان تتصف بالقوة والمتانة وان يكون لهـا ارتفـاع وشـكل      

 .يناسبان وظيفتها والخامة المصنوعة منها

  
 العمـل  أمـاكن ومنها امـاكن العمـل المفـردة ،       :  العمل أثاث

ات الخزن والعمـل    المشتركة التي تمثل النسبة االكبر من احتياج      
 الـذي   Open officesوينتشر اليوم نظام المكاتب المفتوحـة  

يعتمد على وحدات قياسية يمكن تجميعها حسب الحاجة وهنـاك          
 .وحدات متنوعة يمكن ان تالئم هذا الغرض 



           

  
في  وتوفيرها امر هام     لخزن يعتبر تخطيط  اماكن ا     :اثاث الخزن   

تكون هذه االمـاكن سـهلة      الفضاءات الداخلية ، حيث يجب ان       
الوصول ، مالئمة وواضحة واثاث الخزن متنوع وكثير ، فهناك          

الرفوف ، الخزائن ، كمـا يمكـن        
االستفادة من الجدران للخزن ، علماً      
ان االثاث بصورة عامة ممكـن ان       
يكون ثابتاً او متحركاً او متحـوراً       
ــارات   ــة اعتب ــسب مجموع وح
استخدامية خاصة لنـوع الفعاليـات     

تي تجري في الفضاءات الداخليـة      ال
 .المختلفة 

 



           

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

كما انه من الممكن ان نصنف االثاث علـى اسـاس مواصـفات             
) الثابت ، المرن او المتحرك      ( المرونة وامكانيات حركتها ونقلها     

الجلوس ، النوم   ( او على اساس نوعية الوظيفة التي يقوم بادائها         
فه على اساس عناصر التصميم     ويمكن تصني ) ، الخزن والعرض    

وهنـاك مـن    ) الخطية ، السطحية ، الحجميـة       ( المستخدمة فيه   



           

معدن ، خشب ،    ( يصنفه على اساس نوعية الخامة المصنع منها        
  ) .لدائن ، او بالستك 

  

  
  

 يتم تصنيف األثاث وفق اعتبارات كثيرة تتبع نوعية األثاث وخامته ووظيفته  



           

هناك الكثير من انواع اثاث العـرض والتـي          :  اثاث العرض  -
ارض والمتاحف وقد   عادة ما تستخدم في المحالت التجارية والمع      

وفرت تكنلوجيا تصميم وتصنيع االثـاث العديـد مـن االشـكال            
  .واالنواع وحسب متطلبات التصميم الداخلي 



           

  
  س االنسانيياالثاث والتقي

  
المقياس و التناسب متعلقان ببعضهما     فان  في عالم التصميم    

المقياس عموماً هو داللة لحجم األجـسام و خـصوصاً إذا    ، بشدة
 هتحتلباألشخاص أو بالفراغ الذي  تعلق ببعضها البعض أوكانت ت

أما التناسب هو تعبيـر     او ما يحتويه من اثاث وعناصر اخرى ،         
  .جزء أو أجزاء مع الكل عن عالقة مقارنة بين

ان جسم االنسان يعتبر الوحدة االساسية في عملية تصميم االثـاث   
لفـة علـى    بشكل خاص اضافة الى اهمية المؤثرات البيئية المخت       

  .عملية التصميم هذه
نـسان  توفير ما يحتاجه اال    الهدف االساسي لوجود االثاث هو       ان

بشكل امثل ضمن البيئة التـي يعـيش        من متطلبات وظيفية ادائية     
  .فيها وبما يتوافق وذوقه 

لذلك فان دراسة اعضاء جسم االنسان مـن الناحيـة التركيبيـة            
 بالبيئـة   هعالقة التي تربط  وقياساته وامكانياته الحركية ودراسة ال    

المحيطة به ضمن الفضاءات المختلفة وكيفية التعامل معهـا تعـد       
من ابرز واهم المعايير التي يجب االخذ بها عند القيام بتصميم اي            

  .وحدة اثاث 



           

يس االنساني معني مباشرة بقيـاس جـسم االنـسان        يحيث ان التق  
تكون مستقرة  واحجامه واوزانه ومجاالت حركته وهذه االبعاد قد        

اوضـاع  ديناميكياً  تشمل  لة الجلوس والوقوف واالستلقاء و    في حا 
  .الحركة وعالقاتها مع قطع االثاث 

س االنساني من الحقول الجديدة التي تتناول دراسة        يويعد حقل التقي  
فسلجة االنسان وهي تدرج عادة ضمن تفرعـات علـم الـنفس            

وامــل  وهندســة الع Engineering Psychologyالهندســي 
   . Human Factors Engineeringالبشرية 



           

 المور االساسية التي يراعيها المصمم الداخلي هي دراسة التقييس االنسانيمن ا



           

ان المعلومات التي يتم الحـصول عليهـا ، تعـد بهـا جـداول               
ومخططات تضم معدالت االبعاد وحدود تنوعها لتغطيـة اغلـب          
المواقف المتوقعة ، وتعد هذه المعايير مقبولة اذا كانـت تغطـي            

تـار  من مستخدمي االثاث المـصمم والمخ      % 95-90متطلبات  
للفضاء وفي بعض الحاالت تظهر الحاجة الى تحقيق نسبة اعلـى           
وهناك معايير يـتم اعـدادها لالطفـال والمـسنين والعـاجزين            
والمعوقين ، وتم توفير العديد من مصادر المعلومات فـي هـذا            
المجال للمصمين والمعماريين في متناول ايديهم عنـد الحاجـة ،           

  .د في العملية التصميمية حيث تقوم عادة بدور الدليل والمرش



           

  
  العناصر التزينية في التصميم الداخلي  

  
للفضاءات مجموعة مـن    ضمن عملية التأثيث الداخلي     تلحق  

التي يمكن تعريفها على انها العناصر التجميلية من        االكسسوارات  
غني بها التصميم الداخلي وتضيف عليـه       مجاميع متنوعة والتي نُ   

  :مكن تصنيفها الى صفات جمالية وتعبيرية وي
  

 مثـل قطـع االضـاءة الفنيـة،         :االكسسوارات النفعية    -
الساعات والخزفيات والتي تعكس عند     

 .اختيارها هوية شاغلي الفضاء 
 

التي تغني الفضاء وتخدم اغراضاً      : االكسسوارات الثانوية  -  
اخرى مثل التفاصيل المعمارية والتـي      
تعبر عـن كيفيـة ارتبـاط الخامـات         

عملة مع بعضها فضالً عن اشكالها      المست
وسطوح القطع المستخدمة فـي تأثيـث       

 .الداخل 



           

  
 

  
 

  

  مجموعة من االكسسورات النفعية والتزينية التي تخدم عملية التصميم الداخلي 



           

 

 والتي تبهج النظر بدون ان يكون       :االكسسوارات التزينية   
لها غرض نفعي ومنها القطع الفنيـة       
التي تعود الى فترات زمنية معينـة ،       
فضالً عن المجموعـات الشخـصية      

 النباتـات   التي يمتلكها البعض وكذلك   
الظلية والمزروعات التـي تـضفي      
الحيوية والبهجة علـى الفـضاءات      
الداخلية التي اصبحت سمة الفضاءات     
العصرية في خلق حالة المتعة وكسر      

 .الملل 
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  مكمالت التصميم الداخلي

   
  النظم الميكانيكية والكهربائية : اوال
  

ـ       ات البيئيـة   تحقق النظم الميكانيكية والكهربائيـة المتطلب
المهمة للفضاءات الداخلية وتجعلها اكثر صـالحية لالسـتخدام         
وتمثل جانباً مهماً من عملية التصميم الـداخلي ، حيـث تـوفر             

 انابيب الماء الـصافي ، تـصريف         ، التدفئة ، التهوية ، التبريد    
المجاري ، القوة الكهربائية ، وفي الغالب فان اكثر هذه الـنظم            

بائية تكون عادة مخفية عن االنظـار وعلـى         الميكانيكية والكهر 
المصمم الداخلي ان يفهم ويالحظ متى ماتكون بعض الفقـرات          
          ظاهرية والتي تؤثر بشكل مباشر على البيئـة الداخليـة مثـل            

مخارج الكهرباء ، اجهزة التحكم بدخول الهواء وانابيب الماء         ( 
 والعموديـة   وكذلك اهمية تخطيط المسارات االفقيـة     ) الصافي  

لخطوط االنابيب والكهرباء وقنوات او مجاري الهواء وتتطلـب         
من قبل المصمم   هذه النظم في الفضاءات الداخلية معالجة دقيقة        

  : من الناحية الجمالية والبصرية ويمكن تقسيم هذه النظم الى 
  



           

 تكييف الهواء هـو احـد االوجـه         :نظم تكييف الهواء     -1
 وسواء كانت للغرض العام او      المهمة في تصميم اي بناية    

وقد اصبحت نظم تكييف الهـواء اكثـر        .لفعالية خاصة   
فعالية وافادة في توفير الراحـة الحراريـة لمـستخدمي          
الفضاءات الداخلية وهي على انواع كثيرة منها للتكييف ،         

وتلعـب الكثيـر مـن      ) تدفئة ، تبريـد     ( بصورة عامة   
ها وتوجيههـا   عناصر التصميم الداخلي من ناحية اختيار     

 ان المتغيـرات    .زيادة كفاءة هذه النظم     دوراً فاعالً في    
تختلف تبعاً لوظيفـة    ؤثرة في اختيار هذه النظم كثيرة       الم

الفضاء الداخلي ، كما يلعب عمر المستخدمين وجنـسهم         
ايضاً دوراً في ذلك ، ومن النظم المستخدمة في التكييف          

  ) .الرئيسية ( 
  

لذي يعطي السيطرة الكاملة علـى  وا :التكييف المركزي  -
درجات الحرارة والرطوبة والتلوث الهوائي وهـو مـن         
النوع الذي يفضل في االبنية العامة هذا النظام يعمل من          
خالل سحب الهواء من ساحة خارجية بواسـطة اجهـزة    
خاصة ومن ثم تجهيز الهواء النقي او الهـواء الـدافيء           

  .اوح اضافية وتدوير الهواء داخل الفضاء بواسطة مر



           

  

  
  
  

  

تنظيم البيئة الداخلية من خالل تصميم وتوزيع وحدات التكييف داخل فضاءات االبنية 
 ي يجب ان يراعيها المصمم الداخليالعامة والخاصة وهو احد األوجه المهمة الت



           

 كل فضاء داخلي لـه اجهـزة        : النوع ذو االجزاء المنفصلة      -
خاصة به ويلعب   ) تبريد وتدفئة   ( تكييف  

فضالً عن  ( المصمم الداخلي دوراً بارزاً     
في وضع المخططات   ) مهندسي  التكييف    

ة باالعمال الميكانيكية للبناية التـي      الخاص
اعداد التـصاميم الخاصـة بـنظم       تشمل  

التدفئة والتبريد هذا اذا كان المتبع نظامـاً        
مركزياً اما اذا اسـتعمل نظـام التبريـد         
بواسطة المبردات فيجب عنـدها تحديـد       
حجم اجهزة التبريـد وحجـوم مجـاري        
الهواء التي تغذي الفـضاءات المختلفـة       

  .وتحديد مسارها 
عموماً بالنسبة لنظم تكييف الهواء فان الحس الفني العالي الـذي          

 ان يتميز به المصمم الداخلي في ادارة االجواء الداخليـة           يجب
فضالً عـن المعالجـات بمهـارة       ) التدفئة والتبريد   ( من حيث   

وعقالنية ذكية تساعد كثيراً في تطوير هذه العملية بمـا يالئـم            
  .الفضاءات الداخلية ذات االستخدامات المختلفة 

  



           

مختلفـة   ان حاجة الفعاليـات ال     :تجهيز وتصريف المياه   -2
ضمن االبنية العامة والخاصة الى نظام تجهيز وتصريف        
المياه هي حاجة ضرورية يجب ان يضطلع بها المصمم         
الداخلي ، وتقوم نظم تجهيز المياه وتـصريفها بتجهيـز          
الماء الحار والبارد فيها الستعمال االنـسان مـن جهـة           
ولعمل االجهزة الميكانيكية من جهة اخرى ، ويعتمد عمل         

لنظم بصورة عامة على الجاذبية االرضية وعلـى        هذه ا 
هذا االساس يعتمد تصميم التراكيب الصحية وتوقيع نقاط        
التجهيز ونقاط التصريف ضمن الفـضاءات الداخليـة ،         
فضالً عن االعتبارات الجمالية والبصرية حيث ان تداخل        
هذه النظم مع عناصر الفضاءات الداخلية يجب ان يحقق         

ملية التـصميم   في ع ما توضع   وعادة  هذه االعتبارات ،    
مخططات صحية تشمل هذه المخططـات علـى     الداخلي  

توزيع اثاث الحمامات والمطابخ ونقاط تصريف مياههـا        
وتصميم الشبكة الخاصة بالماء فضالً عن تحديد اقطـار         
االنابيب الخاصة بالمجاري ونسبة انحدارها وغيرها من       

  .ب االمور التصميمية المتعلقة بهذا الجان



           

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
مـن ضـرورات التـصميم     :  تجهيز الطاقة الكهربائية -3

الداخلي وجود نظم تجهيز الطاقة الكهربائية ، حيث توفر         
هذه النظم الكهربائية الطاقة الالزمة لالضـاءة والتدفئـة         
والتبريد والكثير من االجهزة المستعملة في الفـضاءات        

      ط االمـان  الداخلية ، كما يجب ان تتـوفر فيهـا شـرو          
  .الكفاءة و



           

 يتناول تجهيز الطاقة الكهربائية ايضاً اسس تصميم وشروط تنفيذ         
 الحد االدنـى الواجـب      لكهربائية في االبنية والتي تعد    التركيبات ا 

اتباعه في التصميم والتنفيذ لتحقيق وسـائل االمـن لالشـخاص           
لتأديـة  والتركيبات الكهربائية ، لكنها قد التحقق كفاية التركيبات         

مختلف االغراض وهذه يجب أن تدخل فـي اعتبـار المهنـدس            
المصمم الذي يحددها عند دراسـة احتياجـات المبنـى الحاليـة            

  .والمستقبلية ويعمل الترتيب الالزم لتحقيقها
وتشكل التمديدات الكهربائية المواد واالدوات المستخدمة للتمديدات       

وكـذلك  .دوات  وما يلزم من حسابات الختيار هـذه المـواد واال         
تصميم الدوائر الكهربائية الرئيسية والفرعية النهائيـة وتـصميم         
اللوحات الرئيسية والفرعية للتوزيع والتي تمثل الشبكة الداخليـة         
الخاصة بتشغيل وحدات االنارة وتغذية المقابس وبـاقي االحمـال          

  .ضمن المكان المراد تصميمه 
  
  
  
  
  
  



           

قيع تراكيب االضاءة واجهـزة        عموماً ترتبط عملية اختيار وتو    
وقواطع السيطرة عليها وتوقيع مأخذ الطاقة الكهربائيـة بـصورة          
مباشرة مع عملية التصميم الداخلي ، حيث يجب مراعاة كل هـذه            
التفاصيل وذلك بوضع المخططات التي تـشمل علـى التـصاميم         
الخاصة بتوزيع النقاط الكهربائية المختلفة ، الـسقفية والجداريـة          

ميم الخاصة باضاءة المواقع الخارجية مـع تحديـد         اد التص واعدا
كمية الطاقة الكهربائية التي تحتاجها االبنية ، كل هذه االمور يـتم            

  .مناقشتها ودراستها من قبل المصمم الداخلي للبناية 



           

  
  انظمة السيطرة على الصوت : ثانياً

  
السيطرة على الصوت من المواضيع المهمة التي تعنـي         

 عند قيامه بتصميم الفضاءات الداخلية       وال سيما  الداخليالمصمم  
العامة ذات الحركة الكثيفة ، فالكثير مـن الوظـائف الحديثـة            

لجـات صـوتية عاليـة      والمعاصرة تحتاج فضاءاتها الـى معا     
وسيقى والـصاالت    الثقافية منها كقاعات الم    للضوضاء وال سيما  

 لهـذه   يـة اإلدارالفـضاءات   الكبرى والمسارح وكذلك معالجة     
ثير مباشر في البيئـة     الخ ، حيث لمستوى الصوت تأ     ..الوظائف  

فضاءات على مستخدميها ، كما له تـأثير علـى          ال الداخلية لهذه 
 مـن ضـرورات التـصميم منـع         أصبحت، لذا   البناية نفسها   

ها وحجزها عن الفضاءات وهنالـك      المرغوب ف غير   األصوات
تولـد نتيجـة     والمـشاكل الـصوتية قـد ت       األصواتالكثير من   
 المنعكسة من السطوح المختلفة ، حيث ان الـسيطرة          األصوات

على هذه المشاكل ومعالجتها تختلف باختالف نـوع االسـتخدام          
 عملية اختيار الخامـات المـستعملة وانهـاءات         أنفضالً عن   

الفضاءات الداخلية يؤثر على السيطرة على هـذه المـشاكل ،           
فـي درجـة    متـصاص و  الخامات تختلف في قابليتها على ا     الف



           

 الساقطة عليها ، المواد الـصقيلة ذات قابليـة          األصواتعكسها  
، اما مشكلة الـضوضاء     ت كبيرة   يا وبكم األصواتعلى عكس   

والسيطرة عليها وانتقالها بين عموم الفضاءات الداخلية فيتم عن         
طريق توجيه هذه الفضاءات بعيداً عن مصدر الضوضاء وتقليل         

ال الضوضاء من خالل الهواء او هيكـل        الطرق المحتملة النتق  
 في عملية التـصميم     أساسيةالمبنى التي تشكل اجزاؤه عناصر      

  .الداخلي 

 تظهر الحاجة الفعلية للسيطرة على الصوت في القاعات الكبرى 



           

 التصميم الداخلي الجيد من الناحية الصوتية السمعية يـرتبط          أن 
 البد من توفرها والبد للمصمم من اتباعها ومـع          ومبادئبأسس  

اإلنـشائي  المراحل األولى من عمله وهـي تتعلـق بالهيكـل            
واإلشكال والمساحات والحجوم والمصادر الـصوتية المتوقعـة        
ومصادر الضجيج الداخلية والخارجية وعالقة المبنى بـالموقع        

 وعالقة الفضاءات الداخلية بعضها بـاألخر وجميـع          به المحيط
  . ولها تأثير كبير على الجو الصوتي السمعي مهمة هاعناصر

م مية يجري تطبيقها بـتفه     هناك معايير عال   أصبحتوبشكل عام   
 وتحـسين االجـواء     اإلنـسان  في تحقيق راحة     لإلسهاموحزم  

المحيطة به من النواحي المختلفة ومن ضمنها الناحية الـصوتية          
فمستوى الضجيج الناتج من اجهزة التكييف وتمديداتها       .السمعية  

 أصـول  مقيدة والبد من تطبيق      أصبحتالمستعملة في بناية ما     
  . جذورها مع التصميم المعماري لتحقيقها تبداً

وكذلك في مجال التمديدات الصحية وشبكات التغذيـة بالميـاه          
وصرفها ،فقد اصبح انتقال الصوت بين فضاء داخلـي واخـر           

موضـع  و فندق او مستشفى او أي مبنى        مجاور له في مسكن ا    
  .ه  عالجه ومستويات عزلأصولتحددت عناية فائقة و

 تتفاوت في    العزل جودة في مجال   نجد ان نسب ال    أخرمن جانب   
مستوياتها فتتدرج بين حدود النسب الكافية وحسب نوع المكـان          



           

 تكاالستوديوها الخاصة   األماكنوبين نسب عالية العزل لبعض      
مثالً او المختبرات الصوتية او غرف القياسات الـسمعية فـي           

  .الخ ..اقسام معالجة االذن في المستشفيات 
وتي السمعي في مكان ما هو العنـصر        عموماً ليس العالج الص   

هناك عناصر كثيرة كما    يتحكم بتصميمنا الداخلي ، ف    الوحيد الذي   
  .ذكرنا يجب مراعاتها جميعاً للحصول على التصميم الجيد 

فمن الممكن ان يضرنا االهتمام الزائد بالنواحي الصوتية فقـط          
 ،ومع ان العامل الصوتي الـسمعي مهـم         األخرىدون النواحي   

 مـع   األهميـة  في   تساويه العتبارااالخذ بنظر    ولكن يجب    جداً
العوامل االخرى بحيث نضعها جميعها في اعتبارنا منذ بداية أي          

 يمكن الى   مشروع تصميمي لنحصل على نتيجة نهائية اقرب ما       
  .المثالية الحالة 



           

  
وعلى العموم ان المشاكل الصوتية السمعية مختلفة الحلول ولكل         

فـي عالجنـا     أساسهعلى  ص به والذي نسير     مكان وضعه الخا  
 واسسها وتحقيق التـوازن     األخرىلعوامل  فضالً عن ا  لتصميمنا  

 األساسـية  من المهمات    بين احتياجات المجاالت المختلفة يعتبر    
  .لمصمم الداخلي للمعماري وا

  
فمثالً من بين المعالجات التصميمية الصوتية التي يمكن ان يقوم          

م داخلي في بعض الفضاءات الداخليـة    بها أي معماري او مصم    
سواء كانت من خالل نظام العزل الصوتي او من خـالل بقيـة             

عناصر التصميم الداخلي التي تم التطرق اليها في هذا الكتـاب            
فنجد مثالً ان في غرف او قاعات االجتماعات يستطيع المصمم          

   :آالتيةداخلي ان يقوم بالمعالجات ال
سب حجم الفضاء ولكـن فـي كـل         يتغير ترتيب المقاعد بح    -1

 األخـر الحاالت يتم الترتيب بحيث يقابل المجتمعون بعضهم        
وليس من الضروري اللجوء الى الشكل التقليدي الذي ينطلق         

  .من التوازي واالمتداد مهما كان الطول 



           

 االجتماعات كبيراً واليكـون  تال يتطلب ان يكون حجم قاعا      -2
اكثـر مالءمـة مـن      سقفها عالياً وذلك لضرورة توفير جو       

 .الناحية الصوتية 

ان حجم الفضاء بالعالقة مع عدد مستخدميه او عدد الحضور         -3
يتطلب عادة استعمال مواد ماصة للتقليـل مـن الـضجيج           
الحاصل واحسن مواضع لهذه المواد هي ان تـوزع علـى           

 .اسطح الجدران 

 صدى الزوايا فـان     ألحداثعندما يكون حجم الفضاء كافياً       -4
 المشتتة او الماصة على الجدران او الزوايا        سطحاألاستعمال  

 .ذات االتجاه الداخلي يصبح ضرورياً 

يفضل ان يكون السقف افقياً عاكساً ليعطي تقويـة صـوتية            -5
متجانسة عن طريق االنعكاس الصوتي ،كما يفضل ان تكون         

 ذات انهاءات قابلة المتصاص الصوت فضالً عـن         األرضية
  . الموجودةاألثاثخامات قطع 

اما في مدرجات المحاضرات فان استعمال عاكس صوتي علـوي          
فوق منصة المحاضر وكذلك سقف عاكس افقي فوق منطقة         
الجلوس يعطي تقوية صوتية متجانسة في اغلـب الحـاالت          

 ان  عـن وهذا بفرض ان السقف غير مرتفع كثيراً فـضالً          
  .الجدران الجانبية يجب ان تكون مشتتة للضجيج 



           

المسارح او قاعـات االحتفـاالت والعـروض        وفي حالة تصميم    
الموسيقية فانها تحتاج في بعض االحيان من قبـل المـصمم           

الى معالجـات مـن      ) صوتوبمساعدة مهندس ال  ( الداخلي  
نوع خاص يالئم هذه الفضاءات الخاصة تبعاً للفعاليات التي         

  :تجري داخلها حيث يمكن ان يقوم المصمم الداخلي بــ
ت توزيع المقاعـد والممـرات وبـشكل    االقتصاد في مساحا   -1

يسمح بتقليل المسافة بين المنصة والصفوف الخلفية البعيـدة         
 .عنها 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



           

ب الفعاليـة   ان احاطة المنصة بالعواكس القابلة للترتيب حس       -2
لتشجيع من يقوم بالعرض على المنـصة       تعتبر مطلوبة ليس    

،فحسب عن طريق عاكسية الصوت المساعدة فوق روؤسهم        
لتوفير عاكسية قريبة وقوية توجه للمواقع المطلوبة وتمنع        ل  ب

 داخل فراغ   االنعكاسات والصدى غير المرغوب فيه    حدوث  
 .المنصة وجوانبها 

 

ان توزيع وترتيب صفوف المقاعد في كـل مـن الـصالة             -3
والشرفات يجب ان يضمن مشاهدة جيدة من جميع المواقـع          

دون وجود حواجز   ل الصوت فيها و   استقبأل الى انفتاح    إضافة
 أمامـه  الجـالس    األخروان دراسة عالقة المتفرج بالمتفرج      

يجب ان تدقق بحرص اخذة بعين االعتبار مصادر الـصوت         
 .المباشر منها او القادم عن طريق االنعكاس 

  



           

 

يجب ان تصمم العواكس بحيث تعطي تقوية صوتية متزايدة          -4
يم قدر  باتجاه خلف الصالة والشرفات ويطلب ان يحقق التصم       

االمكان مواقع لوضع العواكس قريبة وغير مرتفعـة وهـذا          
 .م العطاء عاكسية جيدة مهاساسي و

فضاءات يجب  ال عد وبقية االثاث المستخدم في مثل هذه      المقا -5
 للتعـويض  بدرجة عاليةان يكون من خامات ماصة للصوت     



           

 فـي حـال     7قدر االمكان عن االمتصاص الصوتي للشخص     
 .عدم حضوره 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

في مجال انظمة السيطرة الـصوتية بالنـسبة للفـضاءات          و
 الحديثة قد وفـرت للمـصمم       اوالتكنولوجيالداخلية فان العلم    

 مـا   الختيارتعددة تتيح له الفرصة المناسبة       حلوالً م  الداخلي
للفضاء المصمم  ) وظيفياً وجمالياً ( هو مالئم وجيد تقنيا وفنيا      

 . الفضاءات الداخلية وبما يحقق الراحة الصوتية لمستخدمي

                                           
 لجسم االنسان والمالبس ولنوعية المالبس التي يلبسها قابلية على امتصاص االصوات  7

 منبع
وضع عواكس صـوتية فـي قاعـة        

 الموسيقية العروض المسرحية او 



           

 انظمة السيطرة على الصوت في الفضاءات الداخليةتنوع تقنيات 



           

  
  : انظمةالسيطرة االمنية : ثالثا
  

ة ،  عند االخذ بنظر االعتبار االجراءات االمنية ضد السرق       
ان هنالـك متطلبـات متعارضـة       الخ ، نجد    ..الحريق المتعمد   

بالنسبة لمحتويات الفضاءات الداخليـة ، اثـاث ، ممتلكـات ،            
ان نضع انقـاذ    معروضات ثمينة ، واالشخاص كمبدأ عام يجب        

الحياة البشرية فوق الحفاظ على هذه المحتويات وعلى اي حال،          
  .فكلما زاد تقدم الحضارة كلما عظمت حماية الممتلكات الثقافية 

جية يجـب توفيرهـا     وعموماً فان هنالك معايير ومقاييس نموذ     
تكون ضرورية لفعاليـات اخـرى او ان         قد ال لبعض الفعاليات   

 وخصوصاً في االبنية العامة ومنها المتاحف       الحاجة اليها متفاوتة  
  .والمعارض والبنوك ومن هذه النظم 

  
نظم الحماية من السرقة هـي       : السيطرة االمنية ضد السرقات    -

جزء اساسي ومهم في اية بناية وتزداد اهميتهـا بزيـادة قيمـة             
) الـخ   ..معروضات ، اثاث ، اجهزة ، مواد ثمينـة          ( المحتوى  

 والتاريخية او العلمية او الفنيـة وقـد هيـأت           واهميتها المادية 
في التكنلوجيا الحديثة العديد من االجهزة والكاشفات المتخصصة        



           

هذا المجال فعلى سبيل المثال ان السيطرة االمنية في المصارف          
والمعارض والمتاحف يتم تقسيم طرق السيطرة االمنية فيها الى         

 : نوعين وهي 
 

تتخـذ  ) وجـود مـستخدمين     ( في اوقات اشغال البنايـة       -1
   :االحتياطات واالجراءات التالية 

  
توفير رجال االمن وخصوصاً فـي القاعـات والفـضاءات          
الداخلية ذات التماس المباشر مع الجمهور اضافة الى تـوفير          
نظام مركزي لالنذار قادر على التنبيه او اغالق االبواب حال          

ومة المراقبة  حدوث سرقة وقد تجهز الفضاءات الداخلية بمنظ      
الغراض السيطرة البصرية   ) حسب الضرورة   ( ونية  يالتلفيز

على جميع الفضاءات الداخلية وفي حالة وجود مـواد ثمينـة      
مثل المعروضات في المتاحف والمعارض الفنية والمحـالت        
التجارية فتعلق او تثبت بشكل يجعل تحريكها صعباً ، كـذلك           

نذار المركزية التي   ربطها بنظام الكتروني يتصل مع نظم اال      
ـ   داخل المعـرض او المتحـف       االنذار اترافتطلق ص  د  عن

  .محاولة تحريك اي من المعروضات 
  
  



           

  
   :في اوقات اخالء البناية فتتخذ االحتياطات التالية  -2
  

) الحراسـة   ( يتم اتخاذ بعض االحتياطـات منهـا تـوفير          
واحتياطات لمنع الدخول والكشف الفـوري وهـي تغطيـة          

 والنوافذ للمشبكات الحديدية وهذه ترتبط بنظم االنذار        الفتحات
المركزية لكي تعمل هذه النظم في حالة محاولـة اقتحامهـا           
بصورة غير مشروعة ومن االحتياطات االخـرى اسـتعمال         
نظام االشعة تحت الحمراءالذي يتكون من موجـه ومـستقبل          
ويعمل هذا الجهاز في حالة كسر استمرارية الشعاع بجسم او          

شابه ايضاً من االحتياطات التي يمكن توظيفها في بعـض           ام
الفــضاءات الداخليــة اســتعمال جهــاز لقيــاس الــضغط 

Diaphragm   وفي حالة فتح الباب سوف يتحسس الجهـاز 
الفرق الختالف الضغط ويكون رد الفعل هو اطالق االنـذار          
وقد تكون هذه الطريقة مفيـدة لالسـتعمال فـي المخـازن            

    . المحكمة االغالق رئيسيةالوالمستودعات 
 
   

  



           

ب االبنية التي تحتـوي     في اغل  : السيطرة االمنية ضد الحريق    -
ائف عامة تتطلب الحاجة الى السيطرة والحماية       فعاليات ووظ 

ضد الحريق وتعد هذه الحماية من الضرورات المهمة لكـل          
وقـد  . سيما ان االمر يتعلق بحياة الناس والممتلكات        البناية  
ت تقنيات ووسائل الـسيطرة الحديثـة ضـد الحريـق           اختلف

 :باختالف االبنية والحاجة الوظيفية اليها ،ومن هذه الوسائل 

   
ربط البناية مباشرة بلوحة االنذار في اقرب محطة الطفاء          -

 الحريق 

توفير اجهزة اطفاء منفردة وتوزيعها في اجـزاء البنايـة           -
 .المختلفة 

 في البناية كلها او االجـزاء        توفير نظام الطفاء الحريق     -
المهمة منها ، وهو عبارة عن جهاز حساس لكـل مـن            
درجات الحرارة والدخان حيث تتوفر فيه مرشات مـاء         
اوتوماتيكية تتاثر بالحرارة ، ومرشات ثـاني اوكـسيد         

 .  اوتوماتيكية  Co2الكاربون 

            استعمال فوهات الماء الرئيسية الموجودة قـرب المبنـى         -
 .الطفاء الحرائق ) في حالة وجودها ( 

 



           

 وتوزيع هذه االجهزة عموماً يختلف من فضاء داخلي الخر كما           
ان المواد وقابليتها لالحتراق مثـل الخـشب والمـواد الـسهلة            

فضالً عن هذه   .االشتعال توجب توفير نوع الوسيلة المالئمة لها        
حريـق ،  االنواع من الوسائل الخاصة بالسيطرة االمنية ضـد ال      

استخدام الساللم كمخارج لالخالء فـي حالـة حـدوث حريـق      
وحاالت الطوارىء االخرى ، اخذين بنظر االعتبار ان بعـض          

 ان يكونـوا    مستخدمي االبنية قد يكونون كبار الـسن او يمكـن         
 من ان يحصل تعارض بين الحاجة الى طرق         معاقين ، وتحسبا  
نيات الحديثة كفيل   ان زيادة استعمال التق   ريق ، ف  الهروب عند الح  

 .بان يقلل من احتماالت الخطر 

  الداخليــةاســتخدام وحــدات الحريــق المنفــصلة وتوزيعهــا فــي فــضاءات األبنيــة 
 



           

  
  :نظام الحركة والعالمات الدالة : رابعاً
  

بالحركـة  ان توفير فضاءات داخلية تعطي حريـة كافيـة            
يمثل ابرز اهداف عملية التصميم الـداخلي ، ممـا          لمستخدميها  

شكال الحركة واالبعاد الفيزياوية لجـسم      أيستوجب فهم المصمم    
 واالستخدامات االبعـد للفـضاء حيـث ان اي تكـوين            االنسان

للتخطيط الداخلي للفضاءات يجب ان يحوي على عناصر ربـط          
التصميم بشكل يؤمن الوصول اليها ، وتنظم العالقات الصحيحة         

الغرفـة   ذلك على نطاق البناية ككل او  المالئمة بينها سواء اكان   
نها واالتصال  يالواحدة ، وان ربط تلك االجزاء لتأمين الحركة ب        

دون تشابك ، يبقى عمال مهما مـن عمـل   مع بعضها بأقل جهد   
  .التصميم 

والحركة ضمن التصميم الداخلي اما ان تكون افقية او عموديـة           
 Publicوفي المبنى تتمثل الحركة عمومـا بحركـة الـزوار    

circulation  وحركة العاملين Staff circulation   وحركـة 
   . Goods & Exhibitsاالثاث والمعروضات 

  
  



           

   ) :  Horizontal Circulation( الحركة االفقية  -
الخط المستقيم ليس دائما اقصر مسافة بين موقعين في تكوين          
التصميم وانما لالجهاد والسلوك االنساني عالقة بذلك ، فقـد           
                  وجد ان الخطوط الحلزونيـة تعطـي مـسالك اكثـر راحـة             

  .وجدوى 
احية النفسية لالنسان تجعله يشعر بحاجة الى مـسالك         وان الن 

خاصة حول بعض االشياء مثل االثاث او االبتعاد في مـسلكه           
عن مصادر االضاءة القوية مثالً، فمراعاة هذه االمور واجبة          
في التصميم كما ان كثافة الحركة وسرعتها لهـا تـاثير فـي             

ة طـرق   القرار على مسارها وسعتها واتجاهاتها ، وتقسم عاد       
الحركة االفقية الى حركة مركزية وحركة عنقودية والحركـة         

   . الخطية وحركة مشتركة بين اكثر من نوع
  : Vertical circulationمودية االحركة الع -

مودية تحتاج الى اجهاد اكبر مـن       امن المعلوم ان الحركة الع    
الحركة االفقية ، لذا فان االبنية ذات الطابق الواحـد تعطـي            

ر بالطمأنينة والحياة المريحـة ولـوال االقتـصاد فـي           الشعو
مساحات الخدمات لبقي االتجاه المحبذ هو انـشاء ابنيـة ذات           

موديـة  اطابق واحد ، ولتقليل الجهود الالزمة في الحركـة الع      
للوصول الى المستويات المختلفـة فـان اشـكال تـصاميمها           



           

سـائط   و الساللم والو Rampالمختلفة وهي المرتقيات المائلة 
الميكانيكية كالمصاعد تحتاج الـى تفكيـر حـسابي الختيـار          
مواقعها واشكالها لتأمين الغايات الوظيفية والنفعيـة واالمنيـة         
باقل جهد ، وتقسم طرق الحركة العمودية عادة الـى حركـة            

  .مركزية وحركة تصاعدية 
يلحق عادة بالنظام الحركي للمبنى وفضاءاته الداخلية نوع مـن          

قوم بتسهيل حركة الزوار ومستخدمي البناية وعـادة        المكمالت ي 
ما يطلق عليه بنظام العالمات الدالة ، والعالمات الدالة نوع من           
المؤثرات البصرية تعبر عن محتوى معين وتستخدم من اجـل          
ايصال معلومات معينة الى مستخدمي الفضاءات الداخلية بحيث        

ـ          اهرة بـصرية   يدركون انها استخدمت لهذه الغاية ، اي انها ظ
 وتحمل مواصـفات معينـة      حضارية ذات معرفة بحقائق معينة    

ك مجتمع معين وتستخدم من اجل تنظيم الحركـة         ارمرتبطة باد 
  .والتوجيه في الفضاءات الداخلية 

وعادة ما تستخدم في انظمة العالمات الدالة وبشكل واسع الداللة          
كعامـل  الرمزية ولكونها بديالً للكلمات والعبارات الوصـفية و       

مساعد للتغلب على صعوبات التمييز واالدارك في بعض اللغات         
  : غير المألوفة حيث تقسم الرموز المستخدمة بشكل عام الى 



           

 ، تشير الى صورة مشتقة من اشكال االشياء         رموز صورية  -1
  .الحقيقية 

 ، فهي جزء من مفرداتنا البصرية وتشبه الى حد          رموز مجردة  -2
 .نية ما الحروف االبجدية الالتي

 

عموماً فالعالمات الدالة تزداد اهميتها بشكل خاص في االمـاكن          
والمباني العامة والخدمية وذلك في توجيه حركة االعداد الكبيرة         

 ربما يقصدون هذه االماكن الول مرة كما هو         الذينمن الزوار و  
الحال في االبنية المستخدمة في الفعاليات الثقافيـة كالمتـاحف          

  . والمراكز الثقافية االخرى والمعارض الفنية

 استخدام العالمات الدالة للتوجيه داخل ممرات الحركة  



           

تعزز العالمات الدالة باعطائها شكالً جمالياً معينـاً وباسـتخدام          
  :انواع مختلفة من الحروف واالشكال وااللوان ومن انواعها

تقوم بتوجيه االشخاص نحو الفـضاءات      ،   عالمات ارشادية  -
  ) .طوابق ، ممرات ، غرف ( الداخلية المختلفة 

                    ،تقــوم باالرشــاد نحــو مخــارج ىءعالمــات الطــوار -
 .الطوارىء 

 هدف وظيفي بحت تـسمى      وهناك نوع اخر من العالمات ذات     
 وهذه العالمات تحـوي مـادة    Labelsعالمات التوضيحية الب

معلومات معينة  او التعريف ب  مكتوبة او مطبوعة هدفها التوضيح      
ر استخدام هذا   خاصة بمعروض او منتج او عمل فني معين ويكث        

 ذلك فان   وفضالً عن .النوع عادة في المعارض الفنية والمتاحف       
 الكثير من االبنية تضع مخططات ارشادية تقوم بارشاد الـزوار          

  .الى فضاءات االبنية المختلفة ) خصوصاً االبنية العامة ( 
وجـود عالمـات دالـة      فان حاجة المبنى الى     وعلى اي حال ،     

المبنى ونوع الفعاليـة ، فكلمـا ازداد        تتوقف على درجة تعقيد     
التعقيد ازدادت الحاجة الى نظام العالمات وعلـى المـصمم ان           
يتعامل مع نظام العالمات الدالة من مراحل التـصميم االولـى           

  اع من اجل الحصول على نظام جيد للبناية وان يصمم بدقة وابد
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